
 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 15.01.2016 o 18.00 hodine 

v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 

Prítomní:  Mgr. Marek Kúdela, starosta obce 

Prítomní poslanci: p. Marek Jánošík, Ing. Ján Karaba,  

Mgr. Peter Krempaský, p. Marián Németh,  

Mgr. Adela Drusková, p. Mária Ábrahámová 

Neprítomná ospravedlnená: Ing. Jaroslava Polakovič 

 

Ostatní prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

1.    Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

2.    Príprava a podanie žiadosti vrátane všetkých potrebných príloh na Poľnohospodársku    platobnú 

agentúru (PPA) a zahájenie procesu verejného obstarávania v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z.         

o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe Výzvy PRV č. 

13/PRV/2015                      

3.    Doplnenie uznesenia č. 4/8 z 5.5.2015 

4.    Rôzne 

5.    Záver 

 

 

 

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marek 

Kúdela,  ktorý privítal, poslankyne, poslancov a občanov. Prítomným poprial do Nového roku 2016 

pevné zdravie, šťastie a veľa osobných a pracovných úspechov. 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, 

Mgr. Adela Drusková, 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     

Mgr. Adela Drusková  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

Uznesenie bolo schválené. 

 

1b/ Starosta predniesol program zasadnutia podľa pozvánky. 

 

Starosta dal hlasovať poslancom OZ o programe zasadnutia podľa  pozvánky. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Mgr. Adela Drusková  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

Uznesenie bolo schválené. 
 

 

1c/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

 

Za overovateľov zápisnice: Ing. Jána Karabu, p. Mariána Németha 

Za zapisovateľa navrhol: Mgr. Adelu Druskovú 

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     

Mgr. Adela Drusková  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

Uznesenie bolo schválené. 

 



2/ Príprava a podanie žiadosti vrátane všetkých potrebných príloh na Poľnohospodársku    

platobnúagentúru (PPA) a zahájenie procesu verejného obstarávania v súlade so Zákonom č. 25/2006 

Z.z.  o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe Výzvy PRV 

č.13/PRV/2015                    

 

Starosta obce predniesol na základe podkladov materiál: Príprava a podanie žiadosti vrátane všetkých 

potrebných príloh na Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA) a zahájenie procesu verejného 

obstarávania v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanoveniami 

uvedenými v prílohe Výzvy PRV č. 13/PRV/2015.  

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ:  

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  schvaľuje: 

Prípravu, geodet. zameranie, vyžiadanie stanovísk k vypracovaniu projektu, vypracovanie podkladov 

k projektu, projektovej dokumentácie a všetkých potrebných úkonov, podkladov na projekt: 

A/ II. Etapa - Chodník Hviezdoslavov (Hviezdoslavov – Hviezdoslavov Podháj)  

B/ III. Etapa - Chodník v Hviezdoslavov (Hviezdoslavov Podháj) 

C/ IV. Etapa – Chodník Hviezdoslavov (Ulica Čerešňarka – Senecká cesta) 

D/ I.  Etapa – Chodník Hviezdoslavov (Hlavná ulica) 

 vyčlenenie finančných zdrojov z rozpočtu potrebných na tento projekt – vypracovanie projektovej 

dokumentácie a vybavenie územného a stavebného povolenia. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zahájením procesu verejného obstarávania. 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na uskutočnenie potrebných krokov k zabezpečeniu 

realizácie projektu chodníkov a bodov uvedených v uznesení  – viď vyššie. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Mgr. Adela Drusková  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 



3/ Doplnenie uznesenia č. 4/8 z 5.5.2015 

 

Starosta obce odprezentoval podľa materiálu doplnenie uznesenia č. 4/8 z 5.5.2015. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ:  

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  schvaľuje: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou a podaním žiadosti vrátane všetkých potrebných príloh na 

Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA).  Zámerom žiadosti je získať Nenávratné finančné 

prostriedky (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR  (PRV), programové obdobie 2014-2020, pre 

opatrenie 7, podopatrenie 7.2., aktivita 1., ktorá je zameraná na rekonštrukciu obecných chodníkov 

v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou.  

Obecné zastupiteľstvo taktiež súhlasí so zahájením procesu verejného obstarávania v súlade so 

Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe 

Výzvy PRV č. 13/PRV/2015.  

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na uskutočnenie potrebných krokov k zabezpečeniu 

prípravného procesu podania žiadosti a uskutočnenie verejného obstarávania.  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Mgr. Adela Drusková  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

Uznesenie bolo schválené. 

4/ Rôzne 

p. Kleskeň- požiadal o zverejnenie informácií  o projekte  „ Vybudovania chodníkov v obci 

Hviezdoslavov“ na webovej stránke obce . Na to pán starosta odpovedal, že informácie budú 

zverejnené a projektovú dokumentáciu si môže každý občan pozrieť  po dohode na OÚ. 

p. Piusy- sa informoval ohľadom problematiky školy, zápisu detí do školy z obce Hviezdoslavov. Pán 

starosta oboznámil p. Piusyho s  ponukou obce Miloslavov (ako jednou z možností riešenia dochádzky 

detí z Hviezdoslavova na 2. stupeň ZŠ), informoval, že oslovil príslušné orgány so žiadosťou 

o pridelenie školského obvodu,  nakoľko ZŠ v Šamoríne už neprijíma deti z obce Hviezdoslavov do 

1.ročníka, komunikuje sa zo starostom obce Štvrtok na Ostrove o kapacitách ZŠ vo Štvrtku na Ostrove 

(možnosť zapísať deti z Hviezdoslavova) a so starostom obce Kvetoslavov k danej téme. 

p. Ozogány- sa informoval, či bola podaná žiadosť na zriadenie školy v KD na RÚVZ DS. Pán starosta 

ho ubezpečil, že bola podaná. 

 



 

5/ Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ obce a prítomným hosťom za účasť 

a ukončil zasadnutie OZ obce Hviezdoslavov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Adela Drusková            __________________ 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba                      __________________ 

    p. Marián Németh       __________________ 

                   

 

 

 

 

          Mgr. Marek Kúdela 

                      starosta obce 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


