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Zápisnica  
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2019 

konaného dňa 6.6.2019 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 
Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce 
    
Prítomní poslanci:   Patrik Cvengroš 
     Ing. Ján Karaba 
     Ing. František Kavecký    

  Ing. Jaroslava Polakovič 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   
 

Ďalší prítomní:   JUDr. Mário Vanc – hlavný kontrolór obce  
 
Ostatní prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:    Tatiana Skybová, poslankyňa OZ – ospravedlnená 
     Ing. Adam Takáč, poslanec OZ – príde s malým omeškaním 
 
 
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu - p. Ruttmárová 
4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu - p. Lakiová 
5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Hviezdoslavov 2019-2025 
6. VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hviezdoslavov 
7. Chodník Čerešňárka – dodatočné práce 
8. Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení vecných bremien (ďalej ako VB) – 

XL four, s. r. o. 
9. Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – Construction 1, s. r. o. 
10. Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – FALCON CORP., s. r. o. 
11. Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – FINECON, s. r. o. 
12. Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – PLUS SK, s. r. o. 
13. Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – p. Kraščenič 
14. Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – AU PORTAL SK, s. r. o. 
15. Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – FORPRO, s. r. o. 
16. Mandátna zmluva na projekt „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného 

varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou 
klímy v obci Hviezdoslavov“ s flexiON, s. r. o. 

17. Rôzne 
18. Diskusia a záver 
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K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) otvoril Marek Lackovič, starosta obce, 
o 18,04 hod. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že pani Tatiana Skybová, poslankyňa 
OZ sa ospravedlnila z dnešného zasadnutia OZ a Ing. Adam Takáč, poslanec OZ, príde 
s miernym omeškaním. Zároveň skonštatoval, že sú momentálne prítomní 5 poslanci OZ 
a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu a dal poslancom OZ  
hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 
Návrh uznesenia č. 62/2019 a): 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

       Návrhová komisia bola schválená. 
 
b) Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby navrhla overovateľov zápisnice a uznesení 
a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení: Patrika 
Cvengroša a Ing. Františka Kaveckého a za zapisovateľa: Ing. Vieru Gešovú. Starosta obce 
dal poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 62/2019 b): 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice a uznesení: Patrika Cvengroša a Ing. Františka Kaveckého 
za zapisovateľa: Ing. Vieru Gešovú 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 

c) Návrh programu 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 62/2019 c): 
c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba  X   
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a konštatoval, že uznesenia sa 
priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené.  
K uzneseniam, ktoré sa ešte plnia, starosta konštatoval nasledovné: 
• uznesenie č. 61/2019 – rokovania s kompetentnými orgánmi prebiehajú, zároveň jeden 

z developerov aktuálne vypracováva tzv. dopravný generel - získané dáta poskytne aj obci 
a tie budú použité pri návrhoch riešení jednotlivých projektov a následných rokovaniach 

• uznesenie č. 59/5019 – aktuálne prebieha prieskum trhu na audit, ukončený má byť 
3.6.2019, následne budú vyhodnotené prijaté ponuky 

• uznesenie č. 58/2019 – predĺženie zmluvy o nájme obecného bytu bude s p. Csölle 
podpísané, doterajšia zmluva je ešte v platnosti do júla 2019   

• uznesenie č. 56/2019 – zmluva podpísaná a zverejnená, územný plán sa vyhotovuje  
 
Starosta privítal poslanca OZ Ing. Adama Takáča, počet prítomných poslancov sa zvýšil na 6 
poslancov OZ o 18:10h. 
 
Starosta obce dal slovo JUDr. Vancovi, hlavnému kontrolórovi. 
JUDr. Vanc informoval, že sa oboznámil s doterajším chodom a stavom obce, zaviedli sa 
nové administratívne kroky na zlepšenie procesov. Pochválil zamestnancov celého obecného 
úradu na čele so starostom. Čo sa týka rešeršu plnenia uznesení z minulosti, pri niektorých ide 
o administratívne náročný proces, preto požiadal poslancov o trpezlivosť pri rozanalyzovaní 
jednotlivých uznesení aj vzhľadom na dohľadávanie súvisiacich podkladov a dokumentov 
popri bežnej pracovnej agende jednotlivými zamestnancami úradu.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
 
Návrh uznesenia č. 63/2019: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 
vedomie plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a rešerš plnenia uznesení 
minulého programového obdobia 2014-2018 a zároveň žiada, aby v spolupráci obecného 
úradu s kontrolórom obce bola vykonaná hlbšia analýza plnenia týchto uznesení, a to do 
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 3.10.2019. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 3  
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu - p. Ruttmárová  
Starosta obce informoval prítomných, že na príslušnú sociálnu komisiu bola podaná žiadosť 
(spolu s podkladmi) o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu. Na základe dodaných 
podkladov, po prerokovaní v rámci Sociálnej komisie a po prerátaní čistých mesačných 
príjmov žiadateľa – p. Ruttmárová – komisia odporúča túto nájomnú zmluvu predĺžiť, pretože 
požiadavkám v zmysle platného VZN obce Hviezdoslavov vyhovujú.  
Starosta obce udelil slovo p. Cvengrošovi, ktorý potvrdil vyššie uvedené. Zároveň 
informoval, že Sociálna komisia plánuje aktualizovať platné VZN obce Hviezdoslavov na 
jeseň tohto roka, zaviesť bodový systém v rámci transparentnosti rozhodovania o prijatých 
žiadostiach týkajúcich sa nájmu obecných bytov. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 64/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 
nájomnej zmluvy obecného bytu, Hviezdoslavov č. 197, 930 41 Hviezdoslavov, na základe 
žiadosti p. Lívii Ruttmárovej, a to o 3 roky, a poveruje starostu obce, aby s ňou predĺžil 
Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 4  
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu - p. Lakiová 
Starosta obce informoval prítomných, že na príslušnú sociálnu komisiu bola podaná žiadosť 
(spolu s podkladmi) o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu. Na základe dodaných 
podkladov, po prerokovaní v rámci Sociálnej komisie a po prerátaní čistých mesačných 
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príjmov žiadateľa – p. Lakiová – komisia odporúča túto nájomnú zmluvu predĺžiť, pretože 
požiadavkám v zmysle platného VZN obce Hviezdoslavov vyhovujú.  
Starosta obce udelil slovo p. Cvengrošovi, ktorý potvrdil, že žiadosť spolu s podkladmi 
vyhovuje v zmysle platného VZN schváleniu o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 65/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 
nájomnej zmluvy obecného bytu, Hviezdoslavov č. 197, 930 41 Hviezdoslavov, na základe 
žiadosti p. Prisky Lakiovej, a to o 3 roky, a poveruje starostu obce, aby s ňou predĺžil Zmluvu 
o nájme v zmysle tohto uznesenia. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 5  
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hviezdoslavov 2019-2025 
Starosta obce informoval prítomných, že Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“), 
Odbor sociálnych vecí, Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb nás v marci 
2019 informoval o tom, že v zmysle § 83 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sme 
ako obec Hviezdoslavov boli povinní predložiť Komunitný plán (ďalej len „KP“) v roku 
2018. Obec bola k tomu v minulosti vyzvaná viackrát. Vďaka patrí hlavne Sociálnej komisii 
obce Hviezdoslavov a špeciálne p. T. Fiedler, ktorá sa na túto neľahkú úlohu podujala 
spoločne s ďalšími členmi komisie. KP bol prerokovaný na Sociálnej komisii a vytvorený bol 
v súčinnosti s obecným úradom. Obec Hviezdoslavov je povinná predložiť tento návrh 
komunitného plánu sociálnych služieb na schválenie OZ a po schválení bude predmetný KP 
zaslaný na TTSK. TTSK  pripravuje aktualizáciu – Dodatok č. 2 ku Koncepcii rozvoja 
sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015-2020, do ktorého má 
TTSK zo zákona povinnosť komunitné plány zapracovať. 
 
Rozprava: 
Ing. Polakovič – upozornila na preklepy v predloženej verzii materiálu, pred zasielaním ich 
treba ešte upraviť 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 66/2019:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje Komunitný 
plán sociálnych služieb obce Hviezdoslavov na r. 2019-2025. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 6  
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Hviezdoslavov  
Starosta obce informoval prítomných, že dôvodom na vytvorenie nového VZN o určení 
príspevku pre materskú školu je zvýšenie kapacity materskej školy s čím sa zvyšujú aj 
celkové náklady materskej školy. V novom VZN upravili príspevky zákonných zástupcov na 
úhradu výdavkov MŠ. Výšky príspevkov sú diferencované na základe trvalých pobytov 
zákonných zástupcov, aby sme zatraktívnili nahlasovanie si trvalých pobytov v obci. Vo VZN 
je upravená aj výška príspevku na režijné náklady, keďže MŠ bude mať nového 
poskytovateľa stravy, z kapacitných dôvodov už nebude možné stravu dovážať z 
Kvetoslavova. Komisia kultúry, vzdelávania a športu navrhuje prijať dané nariadenie. 
K predloženému návrhu zverejnenému aj na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce 
nebola doručená žiadna pripomienka. 
Podľa stanoviska právneho zástupcu obce Hviezdoslavov nie je úprava výšky mesačných 
príspevkov diskriminačná.  
 
Rozprava: 
Ing. Karaba – predkladá k tomuto návrhu VZN pozmeňovací návrh, týkajúci sa o.i.: 
- úpravy terminológie (ako napr. réžia, nákup potravín, obsluha a výdaj stravy, stravný deň, 
definícia jedla/stravy ...) 
- zmeny výšky sadzby z 80,- na 100,- Eur (sumu 35,- Eur a 50,- Eur ponechať) 
- doplnenia možnosti zníženia/odpustenia príspevku z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
Čo sa týka výšky poplatku, Ing. Karaba skonštatoval, že v mnohých dedinách v okolí 
Bratislavy sú poplatky stanovené vo VZN podstatne vyššie. 
 
JUDr. Vanc, hlavný kontrolór – ak nejde o zásadné zmeny v obsahovej stránke predkladaného 
návrhu VZN, ale ide len o precizovanie terminológie a pod., je to v poriadku a uvedený 
predložený návrh VZN (s prípadnými pripomienkami) podlieha v konečnom dôsledku 
schváleniu OZ obce Hviezdoslavov 
    
Ing. Polakovič – doriešiť problém rozvedených/rozvádzajúcich sa rodičov s ohľadom na 
trvalý pobyt ako podmienku prijímania detí do materskej školy 
 
Ing. Karaba – uvedené sa rieši čestným prehlásením resp. spadá pod dôvody hodné 
osobitného zreteľa 
 
Návrhová komisia navrhuje dať hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Ing. Jána 
Karabu o zmene príspevku z 80,- Eur na 100,- Eur. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa 
v materskej škole bude odstupňovaný nasledovne: 1.) 35,- Eur, 2.) 50,- Eur a 3.) 100,- Eur. 
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Hlasovanie: ZA všetci prítomní poslanci OZ ( P. Cvengroš, Ing. Karaba, Ing. Kavecký,  

Ing. Polakovič, Ing. Sumihorová, Ing. Takáč) 
Pozmeňovací návrh bol prijatý. 
 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 67/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Hviezdoslavov v znení pozmeňovacieho návrhu od poslanca Ing. Jána 
Karabu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7  
Chodník Čerešňárka – dodatočné práce  
Starosta obce informoval prítomných, že zhotoviteľ TJ BAU, s.r.o., Bratislava predložil 
správu - súpis prác naviac, ktoré vznikli na výstavbe chodníka Čerešňárka. Tieto práce nastali 
z dôvodu výskytu optických káblov v úseku č. 5., ktoré boli uložené tesne pod povrchom 
terénu, čo malo za následok zmenu postupu prác. Zemné práce museli byť vykonávané ručne, 
aby nedošlo k poškodeniu káblov. Z toho dôvodu nastalo predĺženie času výstavby a vznikli 
dodatočné náklady na realizáciu. Druhá časť navýšenia nastala z dôvodu zasahovania 
jestvujúcej cesty do novobudovaného chodníka, z dôvodu čoho bolo potrebné rezať časť cesty 
a vybúrať betónový podklad, aby bolo možné zabetónovať cestné obrubníky a následne cestu 
zabetónovať a doasfaltovať. Spoločnosť tieto práce uhradila z vlastných zdrojov. 
Starosta obce spolu s právnym zástupcom bude následne uhradené peňažné prostriedky 
vymáhať od spoločnosti, ktorá uvedené optické káble ukladala do zeme.  
Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja obce Hviezdoslavov súhlasí s preplatením 
prác objednaných naviac a požadované prostriedky odporúča OZ schváliť.  
Chodník je zatiaľ neskolaudovaný, ešte sú potrebné záverečné úpravy. 

Rozprava: 
JUDr. Vanc, hlavný kontrolór – skonštatoval, že zhotoviteľ splnil limity vyplývajúce zo 
zákona (do 15%), je však dôležité aj do budúcna brať na zreteľ tieto zákonné limity.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 68/2019: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné 
práce zo dňa 19.10.2018 s firmou TJ BAU, s. r. o. v celkovej výške 4101,27 EUR bez DPH, 
predmetom ktorého je vykonanie dodatočných prác v úseku č. 5 opísaných v Súpise prác a 
Sprievodnej správe zhotoviteľa. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič    X 
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8  
Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení vecných bremien (ďalej ako 
VB) – XL four, s. r. o. 
Starosta obce informoval, že na body č. 8 až č. 15 podľa schváleného návrhu programu OZ sa 
vzťahuje Spoločná dôvodová správa a riešia sa tu Zmluvy o spolupráci a Zmluvy o budúcich 
zmluvách o zriadení vecných bremien s jednotlivými subjektami.  
Na obec Hviezdoslavov sa obrátili subjekty (právnické i fyzické osoby - FINECON, s. r. o., 
Construction 1, s. r. o., Ing. Tibor Hubert, FORPRO, s. r. o., XL four, s. r. o., FALCON 
CORPORATION, s. r. o., AuPortal SK, s. r. o., PLUS SK, s. r. o., Rudolf Kraščenič) ako 
vlastníci a developeri rozvojových lokalít v obci so žiadosťou o uzatvorenie Zmlúv o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien, ktorými by sa zabezpečili práva k pozemkom vo 
vlastníctve obce Hviezdoslavov pri výstavbe ciest, chodníkov a inžinierskych sietí, 
potrebných pri výstavbe 8 rozvojových lokalít. Navrhovaný spôsob zástavby týchto lokalít nie 
je v rozpore s platným územným plánom. O zaradení všetkých týchto lokalít do územného 
plánu a ich určení na zástavbu rozhodlo OZ v období 16.09.2008 - 07.10.2014, t. j. pred 
nástupom súčasného vedenia obce. Ani v jednom prípade sa teda nejedná o novo zaraďované 
zóny zástavby. Usporiadanie vzťahov s obcou je potrebné preukázať v ďalších stupňoch 
procesu zabezpečenia výstavby (najmä rozhodnutia o umiestnení stavieb  a stavebné 
povolenia). Stavby komunikácií a IS sa navrhujú realizovať výlučne na náklady investorov a 
návrh spoplatnenia využitia obecných pozemkov vychádza z uznesenia OZ č. 8/81/2016 
o odplate za zriaďovanie VB na pozemkoch vo vlastníctve obce Hviezdoslavov z 15.12.2016. 
Predkladané zmluvy definujú práva a povinnosti oboch strán vychádzajúc z doterajšej praxe 
obce pri uzatváraní tohto typu zmlúv. V oblasti práv Obce Hviezdoslavov voči investorom po 
ukončení výstavby komunikácií a IS boli dojednané viaceré ustanovenia, ktoré doterajšiu prax 
presahujú.  
Na základe podnetov zo Stavebnej komisie sa po prerokovaní so zástupcom investorov sa 
dohodol postup, v rámci ktorého sa budúce práva a povinnosti investorov vo vzťahu ku 
inžinierskym sieťam upravujú pomocou Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien, zatiaľ čo ich práva a povinnosti vo vzťahu ku komunikáciám sa budú riadiť 
Zmluvami o spolupráci. V nich sa právo k pozemku pri stavebnom konaní realizuje 
prednostne prostredníctvom „súhlasu“ obce so stavbou na pozemku vo vlastníctve obce a 
umožnením jej realizácie. Z tohto dôvodu sa práva a povinnosti strán vo vzťahu k IS a 
komunikáciám riešia oddelenými zmluvami. Podrobnejšie dôvodové správy sú uvedené aj 



 9 

v predložených materiáloch na rokovanie OZ. Zmluvy boli prerokované aj na Stavebnej 
komisii, tiež odkonzultované po právnej stránke s členom komisie JUDr. Neográdym. 
 
Rozprava: 
Ing. Karaba – poznamenal, že niektoré projekty v situáciách nespĺňajú schvaľované 
navrhované regulatívy (čo sa týka rozmerov pozemkov)  
Starosta obce – väčšina z nich spĺňa navrhované regulatívy, hoci tie ešte nie sú prijaté/platné, 
aktuálne platí územný plán, ktorý zatiaľ nebol zmenený  
Ing. Kavecký – mnohé z týchto projektov už majú platné stavebné povolenia vydané ešte 
predchádzajúcim vedením  
JUDr. Vanc – v týchto zmluvách sa prioritne rieši otázka napojenia na IS a komunikácie, 
otázka - či sa v zmluvách stanovuje celková kapacita vecí, ktoré sa budú budovať? 
Ing. Kavecký – nestanovuje, to sa bude stanovovať pri schvaľovaní v ďalších projektoch 
Ing.. Karaba – upozornil, že po schválení sme potom povinní im vydať súhlasné stanovisko 
k IS a komunikáciám (vid prílohy), mali by rešpektovať navrhované nové regulatívy 
Ing. Polakovič – poznamenala, že mnohé žiadosti jednotlivých subjektov sú 3 roky staré 
a nebolo o nich rozhodnuté 
Ing. Takáč – na Komisii JUDr.. Neogrády niekoľkokrát podrobne rozoberal a vysvetľoval na 
Komisii, že v týchto zmluvách ide o inžinierske siete, nie o budovaní domov 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia k bodu 8 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať.  
 
Návrh uznesenia č. 69/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 

a) Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou  XL four, s. r. o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava 
pri výstavbe a právnom usporiadaní cestných komunikácií a spevnených plôch na 
parcelách vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNC 150/5, 

b) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou XL four, s. r. 
o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava pre inžinierske siete na parcelách vo vlastníctve 
Obce Hviezdoslavov KNC 150/5, 344/362. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 9  
Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – Construction 1, s. r. o. 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode platí to isté ako v bode 8, ide len 
o zmenu spoločnosti. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 70/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 

a) Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Construction 1, s. r. o., Klincová 35, 821 08 
Bratislava a Ing. Tiborom Hubertom, Ľudovíta Fullu 3012, 841 05 Bratislava pri 
výstavbe a právnom usporiadaní cestných komunikácií a spevnených plôch na 
parcelách vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNE 1-1200/2, 

b) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Construction 
1, s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava a Ing. Tiborom Hubertom, Ľudovíta Fullu 
3012, 841 05 Bratislava pre inžinierske siete na parcelách vo vlastníctve Obce 
Hviezdoslavov KNE 1-1200/1, 1-1200/2, 1-1201/1, 1-1201/3. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 10  
Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – FALCON CORP., s. r. o. 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode platí to isté ako v bode 8, ide len 
o zmenu spoločnosti. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 71/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 

a) Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou FALCON CORPORATION, s. r. o.,  Ružová 
dolina 10, 821 09 Bratislava pri výstavbe a právnom usporiadaní cestných 
komunikácií a spevnených plôch na parcelách vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov 
KNE 1193/9, 

b) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou FALCON 
CORPORATION, s. r. o.,  Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava pre inžinierske siete 
na parcelách vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNE 1193/9. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 11  
Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – FINECON, s. r. o. 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode platí to isté ako v bode 8, ide len 
o zmenu spoločnosti. Schvaľuje sa len o Zmluvu o budúcej zmluve, nie Zmluva o spolupráci. 
 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 72/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou FINECON, s. r. o., 
Rybničná 42, 831 06 Bratislava pre inžinierske siete na parcelách vo vlastníctve Obce 
Hviezdoslavov KNC 155/48. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 12  
Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – PLUS SK, s. r. o. 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode platí to isté ako v bode 8, ide len 
o zmenu spoločnosti. 
 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 73/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 

a) Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou PLUS SK, s. r. o., Košická 52/A, 821 08 
Bratislava pri výstavbe a právnom usporiadaní cestných komunikácií a spevnených 
plôch na parcelách vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNC 344/625, 344/656, 
344/826 a KNE 1196/101, 1197/101, 1231/101, 

b) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou PLUS SK, s. 
r. o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava pre inžinierske siete na parcelách vo vlastníctve 
Obce Hviezdoslavov KNC 344/625, 344/656, 344/826 a KNE 1196/101, 1197/101, 
1231/101. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 



 12 

K bodu 13  
Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – p. Kraščenič 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode platí to isté ako v bode 8, ide len 
o zmenu spoločnosti. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
 
Návrh uznesenia č. 74/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 

a) Zmluvu o spolupráci s Rudolfom Kraščeničom, 93041 Hviezdoslavov 32 pri výstavbe 
a právnom usporiadaní cestných komunikácií a spevnených plôch na parcelách vo 
vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNE 292, 1199, 

b) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien s Rudolfom Kraščeničom, 
93041 Hviezdoslavov 32 pre inžinierske siete na parcelách vo vlastníctve Obce 
Hviezdoslavov KNE 292, 1199. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 14  
Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – AU PORTAL SK, s. r. o. 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode platí to isté ako v bode 8, ide len 
o zmenu spoločnosti. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 75/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 

a) Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou AuPortal SK, s. r. o., Námestie SNP 6, 811 06 
Bratislava  pri výstavbe a právnom usporiadaní cestných komunikácií a spevnených 
plôch na parcelách vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNE 1-1253/1, 

b) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou AuPortal SK, 
s. r. o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava pre inžinierske siete na parcelách vo 
vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNC 155/48 a KNE 1-1253/1. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
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Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 15  
Zmluva o spolupráci a Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB – FORPRO, s. r. o. 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode platí to isté ako v bode 8, ide len 
o zmenu spoločnosti. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 76/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje: 

a) Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou FORPRO, s. r. o., Majerníková 23, 841 05 
Bratislava  pri výstavbe a právnom usporiadaní cestných komunikácií a spevnených 
plôch na parcelách vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov KNE 1-1201/3, 

b) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou FORPRO, s. r. 
o., Majerníková 23, 841 05 Bratislava pre inžinierske siete na parcelách vo vlastníctve 
Obce Hviezdoslavov KNE 1-1201/3. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 16  
Mandátna zmluva na projekt „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného 
varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou 
klímy v obci Hviezdoslavov“ s flexiON, s. r. o. 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode ide o projekt nového rozhlasu v našej 
obci. Je všeobecne známou skutočnosťou, že obec Hviezdoslavov potrebuje nový rozhlas. 
Ten je aktuálne možné zastrešiť v kompletnom balíku prostredníctvom eurofondov s 5% 
spolufinancovaním zo strany obce. Výzva na vybudovanie systémov vyhodnocovania rizík a 
včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy je zameraná aj na rekonštrukciu rozhlasu s podmienkou, že v projekte bude 
zaradená aj siréna, meteostanica - teplota, vlhkosť a anemometer - rýchlosť a smer vetra.  
Výstupom projektu bude pokryté územie napojené na centrálny systém Ministerstva vnútra 
SR v prípade mimoriadnych udalostí. Zastrešiť chceme celú obec. Výzva je vyhlásená, 
predkladanie projektu má termín 1.7.2019. Aj napriek tomu, že to nebolo potrebné, obec si 
urobila prieskum trhu a oslovila 5 subjektov na výkon činnosti budúceho Mandanta. Obec 
obdržala 3 ponuky. Najnižšiu cenu  (ako hlavné kritérium) za služby ponúkla spoločnosť 
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flexiON, s. r. o., s ktorou máme navyše pozitívne skúsenosti na iných projektoch v obci, kde 
úspešne spolupracujeme. 
 
Rozprava: 
Ing. Polakovič – otázka, či ide o oprávnené náklady. 
Starosta obce – odpovedá, že skôr nie. Celkové náklady projektu budú cca 100tis. Eur, obec 
to bude stáť cca 8-10tis. Eur (zahŕňa spoluúčasť 5% plus poplatok za služby v zmysle 
Mandátnej zmluvy).  
Ing. Karaba – konštatuje, že schvaľovanie projektu môže trvať cca 1 rok  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 77/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje Mandátnu 
zmluvu na projekt „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 
a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v obci 
Hviezdoslavov“ so spoločnosťou flexiON, s. r. o. v celkovej cene 4480,00 EUR.  

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 17  
Rôzne 
Starosta obce: 
- poďakoval za prípravu Dňa Rodiny, do budúcna niektoré veci zlepšíme 
- informoval, že dnes prebehlo natieranie niektorých častí obce (ihrisko, lavičky). Pomohli 

nám zamestnanci spoločnosti Tesco v rámci teambuildingu, za spoluúčasti lokálnej 
výtvarníčky p. Vidovej, ktorá namaľovala erb obce. Nasledujúce dni sa vykoná ešte náter 
železničných a autobusových zastávok v obci. Tesco preplatí všetok materiál s tým súvisiaci 
(štetce, farby, rukavice ...) 

- uskutočnil sa zápis detí do MŠ Hviezdoslavov (bolo podaných 160 žiadostí) 
- uskutočnil sa kontrolný deň ku škôlke, moduly budú postupne ďalší týždeň doručované, 

bude doplnená aj úpravovňa vody aby bola voda pitná, stavebný dozor bude mať kontrolné 
dni každé 2 týždne, stavať by sa malo aj cez víkendy, aby sa to stihlo a ak všetko dobre 
dopadne tak v priebehu augusta by sa mohlo kolaudovať 

- prebehlo stretnutie s občanmi Hlavnej ulice bývajúcimi smerom od centra obce na Podháj 
(predmet stretnutia: estetický vzhľad vstupu do obce, úprava chodníka a vyrastajúca burina - 
nemajú záujem aby to obec riešila centrálne postrekom, chodník na 3-4 miestach je 
preliačený – zhotoviteľ prisľúbil v najbližších dňoch na týchto miestach chodník na vlastné 
náklady opraviť, občania boli upozornení, aby ťažké mechanizmy nestáli na chodníku) 

- projekt kanalizácie a vodovodu sa stále vytvára  
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- projekt základnej školy, kostola a komunitného centra – na obecný úrad prišla oficiálna 
žiadosť zo strany cirkvi na vyjadrenie sa a preto budú v najbližšej dobe zvolané príslušné 
Komisie za účelom vyhodnotenia tejto žiadosti s  odporúčacím resp. neodporúčacím 
stanoviskom, následne bude Zámer zverejnený na pripomienkovanie pre verejnosť 

- rozhlas ako ďalšie médium je pre informovanie obyvateľov obce potrebný  
- pred obecným úradom pribudne ešte 1 úradná tabuľa, nakoľko rozsah súčasnej tabule 

nepostačuje 
 
Ing. Polakovič: 
- otázka „úradnej“ resp. „oznamovacej“ tabule v Hviezdoslavov časť Záhrady 
Starosta obce navrhuje, aby to bolo poriešené zároveň s plánovaným stojiskom. Je to už 
pripravené, ešte je potrebné vytýčiť geometrickým plánom určené miesto. Stojisko by malo 
byť uzatvorené. 
 
p. Boháčová: 
- v Hviezdoslavov časť Podháj je pri Rybníku pri kontajneroch opäť vytvorené „smetisko“ – 

je potrebné to poriešiť aj tam 
- riešiť retardéry aj na priľahlých cestách v Podháji 
 
 
K bodu 18  
Diskusia a záver 
 
p. Starych – nesvietia lampy v Hviezdoslavov časť Záhrady  
Starosta obce informoval, že sa na to dnes boli pozrieť. Ak by opäť nesvietili, je potrebné 
kontaktovať obecný úrad a budeme to riešiť.  
 
p. Boháčová - v Hviezdoslavov časť Podháj je pri Rybníku jama cca 4,5m (skruža) 
Starosta obce poďakoval za pripomenutie a uvedené bude poriešené. 
 
p. Starych – podľa informácií z februára 2019 mal byť chodník na stanicu v júni hotový, ešte 
sa však ani nezačal 
Starosta obce odpovedal, že meškáme so Zmluvou s Hviezdnym bývaním. Náš návrh zmluvy 
bol podľa ich slov pre nich veľmi tvrdý a rozhodli sa ho zatiaľ nepodpísať. Stále sa o tom 
rokuje. Predĺžil sa termín v pracovnej verzii do konca roka 2019. Vo Hviezdnom bývaní sa 
aktuálne mení dodávateľ, aj z tohto dôvodu sa veci predlžujú. 
 
p. Lörincová – ako sa rieši autobus? 
Starosta obce informoval, že ide o aktuálnu otázku, pričom výsledkom rokovaní je, že OZ 
bude musieť schváliť vykrývanie straty prvé 3 mesiace, a to na polovicu s Kvetoslavovom. 
Pôjde o zrýchlený spoj, chceli by sme to predložiť na schválenie OZ tak, aby to fungovalo od 
septembra 2019. 
 
p. Starych – ako je to so spoluprácou ohľadom spoločnej ZŠ s Kvetoslavovom? 
Starosta obce odpovedal, že spoluprácu sme nezavrhli. ZŠ a MŠ musíme v obci do budúcna 
prioritne riešiť. 
 
- otázka z pléna: či je možné, aby obec oslovila vlastníka pozemku pri Záhradách (súkromná 
osoba) pre účely prenájmu pozemku a postavenia detského ihriska 
JUDr. Vanc – upozornil, že je tu okrem prenájmu hlavne problém/otázka zodpovednosti, 
bezpečnosti a aj ceny certifikovaných ihrísk 
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p. Ozogány – upozornil, že hlavnými prioritami obce by mala byť MŠ, ZŠ, kanalizácia, 
komunikácia s Hviezdnym bývaním ohľadom chodníka k stanici (už sa to ťahá 10 rokov, 
okrem chodníka sa v minulosti na komisii zaviazali aj k zdravotnému stredisku), prečo 
cirkevná škola a kostol? – kostol je vo vedľajších obciach, chýba športové ihrisko – v tejto 
súvislosti je potrebné pozrieť sa na tzv. projekt „jama“ čo bol v minulosti rozpracovaný 
 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 20.33 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 14.6.2019 
 
Zapisovateľ: Ing. Viera Gešová   ................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Patrik Cvengroš      ....................................    
 
Ing. František Kavecký    .................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


