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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Hviezdoslavov konaného dňa 07.02.2019 

od 18,00 hod. v zasadacej miestnosti budovy obecného úradu vo Hviezdoslavove 
 
Prítomní:      Marek Lackovič, starosta obce 
Prítomní poslanci:    Patrik Cvengroš 
      Ing. Ján Karaba 

   Ing. František Kavecký 
   Ing. Jaroslava Polakovič 

Tatiana Skybová 
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 
Ing. Adam Takáč 
 

Ostatní prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu:  

1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
a kontrola plnenia uznesení 

2. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov 
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 
5. Návrh Rozpočtu obce na roky 2019 až 2021 + stanovisko hlavného kontrolóra obce 
6. Dodatok ku zmluve na „Chodník – Čerešňárka“ – práce naviac 
7. Zmluva o nájme vozidla a správe vozového parku 
8. Poplatky za prenájom kultúrneho domu vo Hviezdoslavove 
9. Zmluva o zriadení vecných bremien 
10. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 
11. Prenájom obecného bytu 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Záver 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Hviezdoslavove otvoril Marek Lackovič, 
starosta obce o 18:00 hod. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní všetci 
poslanci , a teda zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Prítomní poslanci:  

 

 
K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
a kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jaroslavu Polakovič a dal poslancom OZ 
hlasovať: 

Poslanec Áno Nie 
Patrik Cvengroš x   
Ing. Ján Karaba x   
Ing. František Kavecký x   
Ing. Jaroslava Polakovič x   
Tatiana Skybová x  
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x  
Ing.Adam Takáč x   
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Návrh uznesenia: 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. Jaroslava Polakovič 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing.Adam Takáč x     
       Návrhová komisia bola schválená 
 
b) program rokovania 
Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a dal o tomto návrhu 
hlasovať. 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing.Adam Takáč x     
       Program bol schválený 
 
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice a uznesení pp. Patrika Cvengroša a Ing. 
Adama Takáča a za  zapisovateľa Ing. Katarínu Gergelovú a dal poslancom OZ o návrhu 
hlasovať: 
Návrh uznesenia: 
c) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice a uznesení: Patrik Cvengroš a Ing. Adam Takáč; za zapisovateľa: Ing. Katarína 
Gergelová. 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing.Adam Takáč x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
 

Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a dal poslancom OZ o návrhu 
hlasovať:  
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Návrh uznesenia: 
d) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 
vedomie plnenie uznesení zo zasadnutí OZ. 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič    x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing.Adam Takáč x     

Plnenie uznesení bolo schválené. 
 
K bodu 2 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 
Starosta obce Marek Lackovič oboznámil prítomných s návrhom Zásad odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva a keďže neboli 
žiadne pripomienky, starosta obce dal poslancom o návrhu hlasovať: 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Zásady 
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove a členov komisií 
obecného zastupiteľstva. 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing.Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov 
Funkčné obdobie doterajšieho hlavného kontrolóra sa končí dňa 30. apríla 2019, preto je 
potrebné  pre dodržanie podmienok uvedených v zákone vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra 
obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 07. februára 2019. 
„Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo tak, že uznesením vyhlási deň konania 
voľby hlavného kontrolóra obce a schváli náležitosti prihlášky a požiadavky na výkon funkcie 
hlavného kontrolóra obce, ako aj spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce. 
Ďalší postup je uvedený v § 18a zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého deň konania voľby 
hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste 
obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas 
posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.“ 
Pani poslankyňa Polakovič požiadala vyhlásenie voľby zverejniť aj na iných pracovných 
portáloch, ako iba na webovom sídle obce. 
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Návrh uznesenia: 
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov, ktorá sa  
uskutoční dňa  04. apríla 2019 o 18:00 hod. na zasadnutí  obecného zastupiteľstva. 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
a) náležitosti prihlášky a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce, ktoré sú 
uvedené  v prílohe  č. 1 k tomuto uzneseniu, 
b) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce, ktorý je  uvedený v prílohe  č. 2 k 
tomuto  uzneseniu. 
3. Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu zverejniť vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra spôsobom v mieste obvyklom, na webovej stránke obce a na pracovných 
portáloch. 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 
Hlavný kontrolór obce predniesol v skratke správu kontrolnej činnosti za rok 2018 podľa 
schváleného návrhu kontrolnej činnosti. Nakoľko bol v správe omylom označený rok na 
prenesenie dvoch uznesení do nasledujúceho roka, požiadali poslanci o opravu a doplnenie 
správy o kontroly do konca roka 2018. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 a žiada hlavného kontrolóra o dopracovanie správy 
podľa pripomienok obecného zastupiteľstva v rozsahu plánovanej kontrolnej činnosti za celý 
rok 2018. 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Návrh Rozpočtu obce na roky 2019 až 2021 + stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Predkladaný „Návrh rozpočtu obce na rok 2019“ je výsledkom zasadnutia komisie pre 
rozpočet, financie a správu majetku zo dňa 15.1.2019, ktorá do predloženého návrhu  (ktorý 
vypracoval hlavný kontrolór obce) zapracovala požiadavky zo strany poslancov, obecného 
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úradu a materskej školy v rozsahu, ktoré dovoľovali naše príjmové možnosti a zostavila 
rozpočet ako „vyrovnaný“. Nakoľko finančné podklady neboli postačujúce, očakávaná 
skutočnosť za rok 2018 neodzrkadľovala reálny stav,  komisia požiadala o doplnenie obecný 
úrad (zatiaľ neboli dodané).  
Príjmová stránka vychádza z podkladov hlavného kontrolóra. Vo výdavkovej časti boli 
zohľadnené záväzky zo schválených uznesení OZ v minulom období, čo je zahrnuté prevažne 
v časti „Kapitálových výdavkov“. Detailnejšie sú popísané úpravy v „Zápisnici zo zasadania 
komisie“. Návrh rozpočtu bol dňa 22.01.2019 zverejnený na úradnej tabuli a web stránke 
obce. 
V návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté personálne a materiálne vybavenie novobudovanej 
materskej školy, a preto je nutné v nasledujúcom období uvažovať nad vypracovaním 
„Rozpočtového opatrenia č.1“  
Návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 ostal v pôvodnom znení, ktorý predložil hlavný 
kontrolór a ekonómka obce. Komisia k nemu stanovisko nezaujala. 
Po zverejnení rozpočtu a na základe pripomienok p. Hamšíka boli prekontrolované časti 
rozpočtu. Pripomienky k roku 2016, 2018, 2020, 2021 boli zapracované a súčty boli 
upravené. 
Hlavný kontrolór upresnil, že rok 2019 sa nemenil a roky 2020 a 2021 sa berú na vedomie. 
Starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu 
  a) schvaľuje  Rozpočet obce na rok 2019 a žiada obecný úrad, aby vypracoval 
rozpočet podľa funkčnej klasifikácie. 
 b) berie na vedomie Rozpočty obce na roky 2020 a 2021 so zapracovanými 
pripomienkami. 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Dodatok ku zmluve na „Chodník – Čerešňárka“ – práce naviac 
Starosta obce informoval o potrebe prác naviac na výstavbe chodníka Čerešňárka a z toho 
titulu požiadal poslancov OZ o hlasovanie k dodatku ku zmluve s firmou TJ BAU podľa 
predloženého materiálu a dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje uzatvorenie 
Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 19.10.2018 s firmou TJ BAU s. r. o. 
v celkovej výške 7.811,50 Eur vrátane DPH, predmetom ktorého je: vykonanie prác naviac, a 
to vybudovanie nových vjazdov a vstupov k rodinným domom a vybudovanie drenážnych 
jám na základe zmeny projektu po obhliadke stavby „Chodník – Čerešňárka“ projektantom. 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
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Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Zmluva o nájme vozidla a správe vozového parku 
Obec Hviezdoslavov k mesiacu január 2019 nedisponuje žiadnym obecným osobným 
motorovým vozidlom. Nové vozidlo by malo primárne slúžiť na pracovné účely starostu obce 
Hviezdoslavov a na poskytnutie elementárneho materiálno-technického zabezpečenia pre 
aktivitu susedských hliadok, ktoré sa postupne inštitucionalizujú aj prostredníctvom 
novozriadenej Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku v obci Hviezdoslavov. 
Po zvážení a diskusiách v rámci príslušných komisií a poslaneckého klubu bolo za najlepšiu 
možnú eventualitu vyhodnotené financovanie formou operatívneho leasingu a za model auta 
bol vybraný jeden z cenovo najvýhodnejších modelov – Škoda Fabia Combi. 
V rámci prieskumu trhu, ktorý prebehol od 21.1.2019 do 29.1.2019, boli starostovi obce 
Hviezdoslavov doručené ponuky od nasledujúcich spoločností (všetky ceny s DPH): 

1. VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 
Škoda Fabia Combi 1.0 MPI Ambition 55kW  Splátka spolu 322,12 Eur 
Škoda Fabia Combi 1.0 TSI Ambition 81kW  Splátka spolu 301,09 Eur 

2. SPEED LEASE Slovakia, s. r. o., SIXT leasing 
Škoda Fabia Combi Extra 1.0 MPI 55kW  Splátka spolu 278,05 Eur 

3. RAI INTERNACIONAL, s. r. o. 
Škoda Fabia Combi Ambition Plus 1.0 TSI Manual Splátka spolu 252,00 Eur 

4. ALD Automotive, s. r. o. 
Škoda Fabia Combi 1.0 MPI Active 55kW  Splátka spolu 289,28 Eur 
Škoda Fabia Combi 1.0 PMI Ambition 55kW  Splátka spolu 293,97 Eur 
 

Podmienky boli nasledovné: rok výroby: nové vozidlo (2018-2019), doba nájmu v mesiacoch: 
36 (v prípade SIXT leasing 48 mes.), ročný limit km: 30.000, registrácia vozidla, poistenie 
zodpovednosti za škodu, cestná daň: vrátane, diaľničná známka, poplatok za správu, 
pravidelný servis a údržba, pneuservis: uskladnenie a výmena, car monitoring. 
A ďalšie kritériá výberu: osobné skúsenosti s dodávateľom, plnenie nadštandardných 
požiadaviek, vzdialenosť sídla prevádzky dodávateľa, finančné zdravie dodávateľa, referencie 
a ich kvalita, akciové ceny, termín dodávania tovaru, technické zabezpečenie. Pre kvalitné 
poskytnutie služby je návrh zvoliť dodávateľa ALD Automotive, s. r. o., ktorých návrh 
zmluvy bol v materiáloch. 
Ing. Karaba žiada predložiť zápisnicu z prieskumu trhu a informáciu, či tento spôsob 
nepodlieha VO. 
Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje Nájomnú 
zmluvu č. 140014467 so spoločnosťou ALD Automotive Slovakia, s. r. o., predmetom ktorej 
sú služby súvisiace s prevádzkou vozidla Škoda Fabia Combi v dohodnutom rozsahu. 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba    x 
Ing. František Kavecký x     
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Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Poplatky za prenájom kultúrneho domu vo Hviezdoslavove 
Starosta obce Marek Lackovič informoval poslancov, že bolo potrebné aktualizovať poplatky 
za prenájom kultúrneho domu a kolkárne, vypracovať prevádzkový poriadok kolkárne a pod. 
Výsledný návrh bol predložený. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal poslancom 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje Poplatky za 
prenájom priestorov v Kultúrnom dome v obci Hviezdoslavov platné od 8.2.2019 spolu s 
Prílohou č. 1 o zapožičaní a zúčtovaní inventáru. 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 9 
Zmluva o zriadení vecných bremien 
Starosta obce informoval o potrebe zriadiť vecné bremeno k pozemkom pre Západoslovenskú 
distribučnú: „Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou 
v prospech oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako 
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby  a jej odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v bode a) a b); (ďalej len „vecné bremená“), za podmienok ďalej dohodnutých 
v zmluve.“ 
Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky, starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje a súhlasí so 
zriadením vecných bremien bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a. s., Čulenova 6, Bratislava pre elektrické zariadenia a rozvody realizované v rámci stavby 
„IBV – Hviezdoslavov – Podháj, časť: Elektroinštalácia – NN distribučný rozvod“ na 
pozemkoch: 
Parc. č. Register KN LV č. Výmera v m2 Druh pozemku Kat. územie 
307  C  177 3737  Zast. plochy a nádv. Hviezdoslavov 
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1201/2  E  177 2175  Zast. plochy a nádv. Hviezdoslavov 
1164/4  E  177 686  Trvalé trávne porasty Hviezdoslavov 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 10 
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 
Starosta obce informoval o potrebe zazmluvnenia právnika, poskytujúceho právnu pomoc 
starostovi a zamestnancom obecného úradu a navrhuje schváliť zmluvu s JUDr. P. Reiszom. 
Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky, starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje Zmluvu o 
poskytovaní právnej pomoci medzi advokátom - JUDr. Petrom Reiszom a klientom - obcou 
Hviezdoslavov, predmetom ktorej je poskytovanie právnych služieb zo strany advokáta 
klientovi, najmä:  
a) poskytovanie právneho poradenstva potrebného pre rozhodovaciu činnosť (právne 
konzultácie, odborné vyjadrenia, stanoviská a návrhy právnych dokumentov), 
b) právne zastupovanie riešení sporných i nesporných právnych vecí súvisiacich s jeho 
činnosťou vykonávanou v dobe uzavierania tejto dohody v rozsahu občianskoprávnych, 
obchodnoprávnych, správnoprávnych, pracovnoprávnych vzťahov, príp. aj iných oblastí 
práva, na dožiadanie klienta. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 11 
Prenájom obecného bytu 
K prenájmu obecného bytu poskytol informácie poslanec Patrik Cvengroš ako predseda 
sociálnej komisie. Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky, starosta obce dal o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje prenájom 
obecného bytu, Hviezdoslavov č. 198, 930 41 Hviezdoslavov od 1. marca 2019 pre Dávida 
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Múčku a Veroniku Hroncovú a poveruje starostu obce, aby s nimi uzatvoril 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 x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 12 
Rôzne 
Starosta obce podal informácie poslancom a prítomným: 
- pre poslancov od ZMOSu o podpise listiny o spracovaní osobných údajov v zmysle GDPR, 
vzory pre členov komisií starosta preverí so ZMOSom; 
- oznam o krádežiach áut a ochrane osobného majetku a v prípade nežiadúceho zistenia 
o informovaní policajného zboru na čísle 158 a komisiabezpečnostná@kviezdoslavov.sk – 
prihláste sa ako dobrovoľníci; 
- voľné pracovné miesto referenta na obecnom úrade; 
- cestovanie prímestskou autobusovou dopravou; je potrebné vybudovať zastávku vo 
Hviezdnom bývaní (315 ľudí vyplnilo dotazník); 
- zápis detí do MŠ – termín a podmienky budú zverejnené na webe MŠ a obce; 
- riešime situáciu s MŠ a ZŠ, aby sa začalo čo najskôr stavať. 
 
Interpelácie poslancov: 
Ing. Karaba  - obmedzenia ohľadom RegioJetu – problematické sú dvojpodlažné dieselové 
vlakové súpravy a prekvalifikovanie trate Bratislava–Komárno na dvojpodlažnú vlakovú 
premávku; 
  - zo strany magistrátu Bratislavy „zvládneme.to!“ je zverejnené, ako sa pomôže 
bratislavčanom a Bratislave, ale nie Bratislave-okolie, lebo opatrenia je ťažké urobiť. 
 
K bodu 13 
Diskusia 
p. Starych  - v akom štádiu sa nachádza projekt kanalizácie pre časti Hviezdoslavova, 
ktoré nie sú napojené? (robí sa na ňom, sú tu hlavné problémy – čistička Šamorín, pôvodný 
projekt je neaktuálny, a preto je potrebné vypracovať nový projekt; zatiaľ prebiehajú 
rokovania so ŽP, mestom Šamorín a pod.) 
  - ohľadom pomenovania ulíc (momentálne je volebné moratórium, počas 
ktorého sa nemôžu v systéme zapracovávať nové ulice). 
p. Ozogány  - 1. treba sa spojiť s Hviezdnym bývaním, že sa sľúbili postaviť škôlku, 
zdravotné stredisko... 
  2. či obec má prehľad o svietení na lokalitách – toto treba prekontrolovať 
  3. hasičská striekačka z roka 1931, treba sa venovať – dotiahnuť do obce... 
p. Starych  - chodník do Kvetoslavova sa nedá dotiahnuť kvôli domu v Kvetoslavove, 
ktorý zasahuje do cesty – pri 473 – riešením by bolo prekopať celú PD, t.j. bude sa tam 
prechádzať cez tú cestu. 
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p. Lörinczová - či je reálny predpoklad, že by bola škôlka do septembra (v Trnave na VO je 
posledná kontrola) 
  - či sa bude realizovať námestie a kedy? (rokuje sa s p. Zelinom, čo je expert 
na územné plánovanie; rímskokatolícka cirkev prišla tiež s nejakým návrhom na riešenie, tie 
sa budú prejednávať na jednotlivých komisiách) 
p. Križan L.  - oceňuje zverejnenie materiálov a chce verejnosť informovať: oceňuje bývalé 
vedenie, že dostalo investície, žiada, aby sa urobilo maximum zo strany obce, aby MŠ bola do 
15.9., inak obec nedostane dotácie na predškolské deti; potom MŠ musíme 5 rokov 
prevádzkovať na 111 detí – vyzýva, aby sa teraz školstvo stalo prioritou! 
  výsledkom rozšírenia MŠ bude to, že tento rok budeme povinní 25 deťom 
zabezpečiť povinnú školskú dochádzku. Proces vyčiarknutia ZŠ je len prerušený, ale ZŠ 
v Hviezdoslavove musí byť zfunkčnená k 1.9. ZŠ musí byť prioritou aj v rozpočte; treba 
urobiť rozpočet, koľko detí ide do MŠ; dnes neplníme podmienku riešenia povinnej školskej 
dochádzky. Tento problém je extrémne vážny a musí sa k 1.9.2019 riešiť. 
  - Program hospodárskej a sociálnej pomoci obce treba aktualizovať do 2022. 
- či v časti Záhrady sa neurobí ďalší výjazd na Seneckú cestu? (bude sa riešiť) 
- investičné zámery budú predložené na najbližšiu stavebnú komisiu 
- nový web? ( na prelome kvartálov) 
 
K bodu 14 
Záver 
Starosta obce sa poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 19:50 hod. ukončil 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
 
V Hviezdoslavove, 08.02.2019 
 
Zapisovateľ:  
Ing. Katarína Gergelová  .................................... 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:   
Patrik Cvengroš   ..................................... 
 
Ing. Adam Takáč   .................................... 
          

 
 
Marek Lackovič 

         starosta obce 


