
 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 19.5.2016 o 18.00 hodine 
v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 

Prítomní:  PhDr. Marek Kúdela, starosta obce 

Prítomní poslanci: p. Marek Jánošík, Ing. Ján Karaba,  
Mgr. Peter Krempaský, p. Marián Németh,  
Ing. Jaroslava Polakovič, p. Mária Ábrahámová 
Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Adela Drusková, Ing. Stanislav Fekete, kontrolór 
 

Ostatní prítomní – podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
NÁVRH PROGRAMU: 
        
1.    Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
2.    Kontrola plnenia uznesení 
3.    Schválenie zmluvy so spol. M PRO, s.r.o. na projektovú dokumentáciu MŠ  
4.    Schválenie opravy výtlkov firmou Stavby Nitra /predpokladaná hodnota do 2.000 EUR   
       bez DPH/ 
5.    Zmluva o NFP na 5.000 EUR  
6.    Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o. 
7.    Schválenie výšky príspevku na žiaka / Zmluvy - ZŠ Miloslavov 
8.    Zámer / Obytný súbor – Hviezda 
9.    Rôzne 
10.  Diskusia a interpelácie 
11.  Záver 
 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove otvoril a viedol starosta obce PhDr. Marek 
Kúdela,  ktorý privítal, poslankyne, poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná 
väčšina poslancov OZ a je uznášaniaschopné.  

Prítomní poslanci:    p. Marek Jánošík, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter Krempaský, p. Marián Németh, 
Ing. Jaroslava Polakovič, p. Mária Ábrahámová 

 
 
 
 
 
1a/ Starosta navrhol členov návrhovej komisie: 
 
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu, p. Mareka Jánošíka 
Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o schválení členov návrhovej komisie. 
 



Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

1b/ Starosta predniesol program zasadnutia podľa pozvánky, navrhol vypustiť bod č. 4 a vložiť bod č. 
8. Schválenie návrhu na uzatvorenie darovacích zmlúv na verejné osvetlenie, ďalšie body budú 
číslované postupne. 
 
Starosta dal hlasovať poslancom OZ o upravenom návrhu programu zasadnutia. 
 
UPRAVENÝ NÁVRH PROGRAMU: 
        
1.    Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
2.    Kontrola plnenia uznesení 
3.    Schválenie zmluvy so spol. M PRO, s.r.o. na projektovú dokumentáciu MŠ  
4.   Zmluva o NFP na 5.000 EUR  
5.   Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o. 
6.   Schválenie výšky príspevku na žiaka / Zmluvy - ZŠ Miloslavov 
7.    Zámer / Obytný súbor – Hviezda 
8.    Schválenie návrhu na uzatvorenie darovacích zmlúv na verejné osvetlenie 
9.    Rôzne 
10.  Diskusia a interpelácie 
11.  Záver 
 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     
 

 
Uznesenie bolo schválené. 

 
 
 
1c/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 
 
Za overovateľov zápisnice: Ing. Jána Karabu, p. Ábrahámovú Máriu 
Za zapisovateľa navrhol: p. Mariána Németha 



Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove určuje 
overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 
 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

2/  Kontrola plnení uznesení 

Materiál nebol k dispozícii, preto OZ navrhlo, že sa prerokuje na ďalšom zastupiteľstve.  
Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove konštatuje, že 
materiál o plnení uznesení nebol doručený na rokovanie OZ a prerokuje sa na ďalšom zastupiteľstve. 
 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     
 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 
 

 

 

3/ Schválenie zmluvy so spol. M PRO, s.r.o. na projektovú dokumentáciu MŠ                           



Starosta, na základe podkladov oboznámil poslancov so zmluvou so spol. M PRO, s.r.o., kde sa 
následne plánujeme uchádzať o ext. zdroje na rozšírenie MŠ formou modulov. P. Ing. Polakovič 
navrhla vložiť presnú sumu do uznesenia.  

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  schvaľuje uzatvorenie 
Zmluvy  so spol. M-PRO s.r.o. na vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ vo výške 8.075 EUR 
bez DPH, vypracovať rozpočtové opatrenie a poveruje starostu uzatvoriť túto zmluvu. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

4/ Zmluva o NFP na 5.000 EUR 

Starosta predniesol možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Mgr. 
Karoľom. Z dôvodu preverenia situácie na projekte sa budú poslanci venovať tejto téme po 
preštudovaní ďalších podkladov. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  schvaľuje uzatvorenie 
ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU vo výške 5.000€ 
s Mgr. Pavlom Karoľom a  poveruje starostu uzatvoriť túto zmluvu. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      X 

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský      X 

Ing. Jaroslava Polakovič      X 

p. Mária Ábrahámová  X     
 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

5/ Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o. 



Starosta predniesol materiál - Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o. Ing. 
Polakovič uviedla, že Dodatok bol doručený neskoro, navrhla o tomto bode na ďalšom zastupiteľstve. 
OZ požiadalo o relevantné podklady, stanovisko, vyjadrenie Katastra. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  neschvaľuje uzatvorenie 
Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

6/ Schválenie výšky príspevku na žiaka / Zmluvy - ZŠ Miloslavov 

Starosta obce nadniesol podľa podkladov - príspevok na žiaka, podmienky Zmluvy – ZŠ Miloslavov. 
Po súhlase poslancov vystúpil JUDr. Varšáni – k problematike ohľadom zmluvy s obcou Miloslavov. 
Následne po diskusii predniesol návrh uznesenia p. poslanec Ing. Karaba, p. poslankyna Ing. 
Polakovič predniesla svoj návrh uznesenia. Starosta dal o návrhoch hlasovať postupne. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  schvaľuje: 

 výšku príspevku na žiaka vo výške 632€, počet žiakov16 v ZŠ Miloslavov a poveruje starostu 
uzatvoriť  Zmluvu s Obcou Miloslavov a vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo 
výške 10.112€ 

poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    X   

Ing. Ján Karaba      X 

p. Marián Németh    X   

Mgr. Peter Krempaský    X   

Ing. Jaroslava Polakovič    X   

p. Mária Ábrahámová      X 
Návrh nebol schválený. 

 

Následne dal starosta obce hlasovať o návrhu uznesenia p. Polakovič. 



Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov z dôvodu finančnej participácie obce Hviezdoslavov na 
účelných potrebách základnej školy Miloslavov financovaných z rozpočtu obce Miloslavov a mimo 
rozpočtu základnej školy Miloslavov a dôvodu plnenia si povinnej školskej dochádzky v tejto škole, 
žiakmi, ktorých zákonní zástupcovia spolu s umiestňovaným dieťaťom sú prihlásení na trvalý pobyt 
v obci Hviezdoslavov schvaľuje: 

 

a/ finančný príspevok vo výške 70,23 EUR na jeden školský rok a jedného žiaka (t.j. 1/9 z celkovo 
632,00 EUR na žiaka počas doby 9 rokov), na účelné potreby základnej školy Miloslavov 
financovanej z rozpočtu obce Miloslavov, mimo rozpočtu základnej školy Miloslavov a dôvodu 
plnenia si povinnej školskej dochádzky v tejto škole.  

b/ finančný príspevok bude poskytnutý obci Miloslavov a vyplácaný na žiakov plniacich si povinnú 
školskú dochádzku na prvom a druhom stupni základnej školy Miloslavov, ktorých zákonní 
zástupcovia spolu s umiestňovaným dieťaťom sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Hviezdoslavov. 

c/ podkladom na každoročnú fakturáciu finančného príspevku, bude menný zoznam žiakov, vystavený 
základnou školou Miloslavov, a to vždy k 15.septembru kalendárneho roka počnúc rokom 2016 
a končiac rokom 2024.  

d/ finančný príspevok sa nevzťahuje na žiakov, ktorí si už dnes plnia povinnú školskú dochádzku v 
základnej škole Miloslavov. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu vyžiadať zoznam žiakov 
navštevujúcich ZŠ v Miloslavove, s trvalým pobytom v obci Hviezdoslavov k 30.6.2016.  

e/ v zmluve bude uvedená podmienka uzatvorenia Dohody o spoločnom školskom obvode medzi 
obcou Miloslavov a obcou Hviezdoslavov.  

f/ poveruje starostu, aby zorganizoval pracovné stretnutie zástupcov obcí Hviezdoslavov, Kvetoslavov 
a Miloslavov za účasti všetkých právnych zástupcov a zástupcov Základnej školy Miloslavov 
v mesiaci máj 2016. 

 

poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba      X 

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

8/ Zámer/Obytný súbor Hviezda 



Starosta nadniesol návrh investora /zámer výstavby - obyt. súbor Hviezda/, podľa podkladov 
vybudovať multifunkčné ihrisko, IBV.  Starosta oznámil, že je vedený súdny spor-y (o týchto 
skutočnostiach majú poslanci informácie). Podnet poslancov OZ - upozorniť SÚ na skutočnosť,          
že  pozemok je v exekúcii. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  berie na vedomie zámer 
výstavby/obytný súbor Hviezda -  spol. SRRP s.r.o. /splnomocnený XL four s.r.o./ 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      X 

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh      X 

Mgr. Peter Krempaský      X 

Ing. Jaroslava Polakovič      X 

p. Mária Ábrahámová  X     
Uznesenie nebolo schválené. 

 
9/ Schválenie návrhu na uzatvorenie darovacích zmlúv na verejné osvetlenie 
 
p. Jánošík predniesol návrh uzatvoriť darovacie zmluvy na osvetlenie – VO v časti Záhrady /p. 
Schwarz/. P. poslanec Ing. Karaba navrhol, aby bolo odovzdávanie riešené systémovo, aby neboli 
žiadne pochybnosti pri prevzatí, prevádzkovaní, opravách.  
 
Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, po prerokovaní  materiálu  schvaľuje: 

 Návrh na uzatvorenie darovacích zmlúv na verejné osvetlenie a poveruje starostu uzatvorením 
darovacích zmlúv na verejné osvetlenie na lokalitu “Záhradkárska osada Hviezdoslavov”, a 
“Záhradkárska osada Hviezdoslavov 93” 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba      X 

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová      X 
 

Uznesenie bolo schválené. 

10/ Rôzne 



- Na základe intervencie starostov obcí a podnetov občanov  spol.  RegioJet  posilnila premávku 
a pridala vlakovú súpravu. 

- Zberný dvor na zelený odpad – Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom 
hospodárstve prisľúbilo pomôcť vybudovať oplotenie časti zber. dvora zeleného odpadu 
s umiestnením kontajnera /limitované dĺžkou oplotenia/. 

- Informácia ohľadom projektu oddych. zóny  Rybník – časť Podháj -/za spolupráce Ing. Petra 
Eľka/ -  sa obec uchádza o finančné prostriedky z grantov - umiestnenie detského ihriska na 
Podháji v spolupráci s Tescom, SlSP. 

11/ Diskusia: 

p. Krempaský – odpadkový kôš do časti Podháj – Zástavka /starosta uviedol, že bude nainštalovaný/ 

p. Polakovič – prečo sa uznesenie o termínoch OZ nedodržiava, požiadala, aby sa prioritne riadili 
a dodržiavali stanovené termíny OZ 

-  či by sa dalo do časti Záhrady umiestniť kontajner na triedený odpad - sklo, šaty, kov 

- Jarné upratovanie – vyzvať občanov na upratanie obce 

- či žaluje obec p. Čepko, ohľadom preplatenia dovolenky /starosta uviedol, že áno/ 

- aby starosta predložil komisii čerpanie dovolenky 

- predložiť fin.  komisii zoznam inventúrnych dokumentov 

- upozornenie OÚ,  aby dal podnet na vypracovanie auditu na r.2015 

p. Jánošík -  prečo nie sú materiály na OZ doručené v zmysle rok. poriadku                  

- prečo nie je aktualizovaná stránka obce, dopĺňať tam aj materiály zo zastupiteľstva 

p. Polakovič - zákon umožňuje zverejňovať na stránke faktúry, prečo to tak nie je – zverejniť    

p. Jánošík - dať pozor na reportovanie na MFSR 

- rozpočet obce  /v akej výške má pôžičku obec z fondu rozvoja a bývania/ 

p. Polakovič - starosta sa vraj zaviazal, že zmení e-mailovú adresu. /starosta uviedol že do 30 dní bude 
nová e-mailová adresa/ 

p. Kleskeň - aká je situácia v škôlke, upozornil na  bezpečnosť detí na multifunkčnom ihrisku  

- na Čerešňárke - telekom. stĺp v dezolátnom stave. 

- otázka ohľadom súb. Hviezda - výstavba RD na bývalom ihrisku, či platí pôvodné územné 
rozhodnutie ohľadom domov Seniorov 

p. Ozogány -  chronológia starostovania p. Kúdelu 

- škola sa mohla zriadiť v kultúrnom dome /starosta uviedol, že RUVZ DS vydal negatívne stanovisko, 
o kt. boli informovaní poslanci/ 

- parcely – Gross, Pekná cesta ohľadom ciest – kapacita kanalizácie  

- činnosť stavebného úradu – návrh spojiť sa so Šamorínom 

- prečo nie je spravený audit 

- osvetlenie – 49 RD Gross, Pekná cesta – prečo sa tam svieti o 2,5 hod dlhšie 

- prečo sa starosta nevyjadril k problematike jeho pozemkov (spor obec/p. Ozogány) 



- prečo  p. Abrahámovú uviedli do poslaneckého zboru, keď OZ nebolo uznášania schopné 

- nefunguje rozhlas v niektorých častiach dediny / starosta uviedol, že to preverí/ 

- za starostovania p. Ozogányho -  2x do roka dával do obce kontajnery 

p. Polakovič – upozornila na triedenie odpadov- Bio odpad 

 

12/ Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ obce a prítomným hosťom za účasť 
a ukončil zasadnutie OZ obce Hviezdoslavov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: p. Marián Németh           __________________ 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba                      __________________ 

    p. Mária Ábrahámová     __________________ 

                   

 

 

 

 

          PhDr. Marek Kúdela 
                      starosta obce 
 


