
1 

 

 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 15.12.2016 o 18.00 

hodine v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 

Prítomní:   PhDr. Marek Kúdela, starosta obce 

Ing. Stanislav Fekete, kontrolór 

 

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

p. Marián Németh, p. Mária Ábrahámová /príchod 18.30 hod/,  

Mgr. Peter Krempaský 

 

Ostatní neprítomní: ospravedlnení 

 

Ostatní prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

  2.    Kontrola plnenia uznesení 

  3.    Hospodárenie obce za I.- III.Q. 2016 

  4.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 + Stanovisko kontrolóra obce k RO č. 1/2016 

  5.    Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 

  6.    Výročná správa obce za rok 2015    

  7.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.  04/2016 o ustanovení miestneho poplatku za    

         rozvoj + sprievodná správa 

  8.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017  

  9.    Žiadosť o vyjadrenie obce k prebratiu ihriska v lokalite projektu „Hviezdne bývanie“ 

 10.   Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  – prístupová cesta  k pozemku 

 11.   Žiadosť o prevzatie prístupovej komunikácie s chodníkom na pozemku  

         KN-C  p.č.293/3   k.ú. Hviezdoslavov 

 12.   Stanovenie výšky poplatku za vecné bremeno 

 13.   Rôzne 

 14.   Diskusia a interpelácie 

 15.   Záver 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove otvoril a viedol starosta obce PhDr. 

Marek Kúdela,  ktorý privítal poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov OZ a je uznášaniaschopné.  

Prítomní poslanci:   p. Marek Jánošík, Ing. Ján Karaba, p. Marián Németh, p. Mária 

Ábrahámová /príchod 18.30 hod/, Mgr. Peter Krempaský 
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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     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

1b/ Starosta predniesol program zasadnutia podľa pozvánky, navrhol zmenu poradia bodov 

(zmena: bod č. 4 Návrh záverečného účtu obce za rok  2015 a bod č. 5 Rozpočtové opatrenie 

č. 1/2016 + Stanovisko kontrolóra obce k RO č. 1/2016) 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o  programe zasadnutia. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 
 

1c/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

 

Za overovateľov zápisnice: Ing. Jána Karabu, Mgr. Peter Krempaský  

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     

 

Uznesenie bolo schválené. 
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2/  Kontrola plnení uznesení 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení, konštatoval, že uznesenia sa priebežne 

plnia. 

 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu 

berie na vedomie  plnenie uznesení zo zasadnutia OZ. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

3/ Hospodárenie obce za I.- III. štvrťrok 2016 

Starosta obce odovzdal slovo kontrolórovi obce, ktorý predniesol na základe podkladov 

materiál – Hospodárenie obce za I.- III. štvrťrok 2016. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu berie na vedomie 

hospodárenie obce za I.- III. štvrťrok 2016 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

4/ Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 

Starosta obce predniesol návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 a následne odovzdal slovo 

hlavnému kontrolórovi. Kontrolór predniesol materiál k záverečnému účtu obce, stanovisko 

kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015. 
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*Mgr. Krempaský upozornil na položku vedenia účtu, nakoľko je možné viesť účty aj 

zdarma. Na to odpovedal starosta, že sa nejedná len o jeden účet, nakoľko musíme mať aj 

účty /popri hlavnom/, ale preverí možnosť úspory v tejto oblasti.  

 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

A/ Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje: 

    Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

    a 

    Prídel do rezervného účtu obce v sume 54 522 eur. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 
Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015. 

  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

5/   ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE  č. 1/2016 

Starosta obce predniesol na základe podkladov materiál rozpočtové opatrenie č.1/2016. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

6/   Výročná správa obce za rok 2015 

Starosta odovzdal slovo kontrolórovi, Kontrolór obce predniesol na základe podkladov 

materiál Výročná správa obce za rok 2015. 

 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu berie na vedomie 

Výročnú správu obce za rok 2015. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      X 

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

7/ Všeobecne záväzné nariadenie č.  04/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

Starosta obce predniesol na základe podkladov materiál - Všeobecne záväzné nariadenie č.  

04/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj, tak ako bol doruč.  poslancom. 

K materiálu vystúpili diskutujúci s nasledovnými pripomienkami* novela zákona nebola 

podpísaná prezidentom* materiál by sa mal schvaľovať po novelizácii* návrh na vytvorenie 

zón v obci   * výška poplatku.  
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Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie č.  04/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    X   

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh      X 

Mgr. Peter Krempaský      X 

p. Mária Ábrahámová  X     

 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

8/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

Kontrolór obce predniesol materiál - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje  Plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2017    

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      X 

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

9/ Žiadosť o vyjadrenie obce k prebratiu ihriska v lokalite projektu Hviezdne bývanie 

 

Starosta obce predniesol žiadosť o vyjadrenie obce k prebratiu ihriska v lokalite projektu 

Hviezdne bývanie. Starosta uviedol, že by sme mali podporovať výstavbu ihrísk v nových 

lokalitách. Poslanci požadujú, aby bol predložený projekt ihriska a následne bude posúdený. 

Návrhová komisia navrhla uznesenie. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu odkladá schválenie 

žiadosti do doby, keď investor predloží konkrétny projekt ihriska. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

10/ Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – prístupová cesta 

Starosta obce predniesol žiadosť p. Márie Hamarovej a p. Eugena Hamara o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy  - prístupová cesta. Poslanci sa vyjadrili, že k vlastnému pozemku má 

vlastník prístup. Otázkou ostáva údržba pozemku obce.  

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ:                                                   

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje žiadosť p. 

Márie Hamarovej a p. Eugena Hamara bytom Hviezdoslavov č. 45, 93041 Hviezdoslavov 

o uzatvorení zmluvy na nájom obecného pozemku podľa osobitého zreteľa. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    X   

Ing. Ján Karaba    X   

p. Marián Németh    X   

Mgr. Peter Krempaský    X   

p. Mária Ábrahámová    X   

 

 

Uznesenie nebolo schválené. 
 

 

11/ Žiadosť o prevzatie prístupovej komunikácie s chodníkom na pozemku KN-C 

p.č.293/3 k.ú. Hviezdoslavov. 

Starosta obce predniesol materiál - Žiadosť o prevzatie prístupovej komunikácie s chodníkom 

na pozemku KN-C p.č.293/3 k.ú. Hviezdoslavov. Skonštatoval že sa jedná o betónovú cestu, 

(investor vybudoval chodník, zvislé dopravné značenie, LED osvetlenie). Návrh bol, aby 

podmienka bola: dokončená výstavba  / prihlásení občania na TP. Poslanec p. Jánošík navrhol 

riešiť zastavanosť, nie prihlásenie TP.                                                                                                             
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A/ Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje prevzatie 

prístupovej komunikácie s chodníkom na pozemku KN-C p.č.293/3 k.ú. Hviezdoslavov 

a verejného osvetlenia na pozemku KN-C p.č.293/3 k.ú. Hviezdoslavov /p. Sallósová 

Ľudmila, Hviezdoslavov 19, 930 41 Hviezdoslavov/ do výlučného vlastníctva obce 

bezplatnou formou daru za nasledovných podmienok: 

1/ dokončená výstavba 80% 

2/ prihlás. obyvatelia TP 75%  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    X   

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh    X   

Mgr. Peter Krempaský    X   

p. Mária Ábrahámová    X   

 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

Následne boli prezentované rôzne názory na preberanie komunikácii a následne bol navrhnutý 

návrh uznesenia. 

 

B/ Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

 

OZ schvaľuje presunúť tento bod na budúcu schôdzu OZ. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

12/ Stanovenie výšky odplaty za zriaďovanie vecných bremien na pozemkoch vo 

vlastníctve obce 

 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ:  
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje minimálnu 

sumu odplaty za zriaďovanie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Obce 

Hviezdoslavov vo výške 12 €/m2 v zastavanom území obce. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      X 

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský      X 

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

13/Rôzne 

 

Rôzne:  

Starosta informoval o nasledovnom: 

- výpoveď zmluvy p. Krčeková  - nájomné byty 

- výstavba chodníka, v priebehu tohto týždňa má prebehnúť odovzdanie 

- stave plánovanej 2. etape chodníka Hviezdoslavov Podháj  

-  projekte chodníka Hviezdne bývanie, žel. stanica Kvetoslavov  

     /vyskytli sa problémy s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácii/ 

-  projekt MŠ: je vypracovaný, 10.1.2017 termín podania žiadosti 

rozpočet 780. 000 EUR 

p. Krempaský: otázka ohľadom neúčasti poslancov -  p. Druskovej na zasadnutí OZ, starosta 

odpovedal, že neúčasť poslancov je ospravedlnená. 

Starosta informoval ohľadom kontajnerov, separácie odpadov, zvýšenie počtu nádob na 

odpad, zvýšenie frekvencie odvozu triedeného odpadu. Podľa zákona máme uzatvorenú 

zmluvu so spol. ENVIPAK s.r.o., ale napriek výzvam a urgenciám, nestíhajú dodávať 

kontajnery na triedený zber. 

14/Diskusia a interpelácie: 

p. Ozogány:  

- upozornil na neúčasť poslancov na schôdzach OZ, neúčasť p. Druskovej 

- bývalé futbalové ihrisko, plomba na LV, nič na pozemku sa nesmie podnikať 

- Hviezdne bývanie  - nevybudovalo kanalizáciu  po 12 bytovú jednotku 

- upozornil na svietenie v lokalite Gross  /vyslovil podozrenie na napojenie na obecné 

osvetlenie 6-7 mesiacov, p. Gross údajne odoberal elektrinu na čierno/ 
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- uviedol, že dňa 10.5.2016 sa riešilo v stavebnom konaní: výstavba 20 RD Richter, Sládeček 

– na splnomocneniach je podpísaný len Sládeček, podľa p. Ozogányho má byť podpísaný aj p. 

Richter – požiadal informovať SÚ 

p. Kleskeň  - 31.12.2016 je potreba mať schválený rozpočet obce, p. Fekete ho informoval, že 

je pripravený. 

p. Starych sa informoval na situáciu ohľadom školského obvodu, p. Ing. Karaba ho 

informoval, že v septembri bola podaná žiadosť a rieši to školský úrad v Trnave 

s Ministerstvom školstva SR, nikto z kompetentných sa zatiaľ nevyjadril. 

p. Starych sa informoval, či jeho syna budúci rok prijmú do ZŠ Miloslavov, starosta 

informoval, že každé dieťa ktoré bolo prijaté do ZŠ Miloslavov, bude pokračovať v školskej 

dochádzke ďalej v ZŠ Miloslavov.  

15/ Záver 

 

Starosta obce sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: p. Marián Németh    ----------------------------- 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba   ---------------------------- 

 

Mgr. Peter Krempaský  ----------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Kúdela 

starosta obce 

 


