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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov 
konaného dňa 6.7.2017 od 18,00 hod. v zasadacej miestnosti budovy obecného úradu vo 

Hviezdoslavove 

 

Prítomní:   PhDr. Marek Kúdela, starosta obce 

   Ing. Stanislav Fekete, kontrolór 

   Ing. Katarína Gergelová, účtovníčka 

 

Prítomní poslanci: Mária Abrahámová 

   Marek Jánošík 

   Ing. Jaroslava Polakovič 

   Ing. Ľubor Štefík 

   Marián Németh – od 18:10 hod 

Neprítomní:  Ing. Ján Karaba – ospravedlnený  

Mgr. Peter Krempaský – ospravedlnený 

    

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

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

  2.    Kontrola plnenia uznesení 

  3.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

  4.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2017 

  5.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017  

  6.    Rozpočtový harmonogram obce Hviezdoslavov na rok 2017 

  7.    Správa  č. 1/2017 o výsledku finančnej kontroly 

  8.    Schválenie zmluvy o dielo – Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 2.etapa 

  9.    Smernica, ktorou sa upravuje postup obce pri vybavovaní sťažností 

 10.   Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj obecného pozemku 

 11.   Schválenie predaja obecného pozemku 

 12.   Odvolanie a voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu 

 13.   Odvolanie a voľba člena sociálnej komisie 

 14.   Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt 

 15.   Diskusia a interpelácie 

 16.   Záver 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Hviezdoslavove otvoril PhDr. Marek Kúdela, 

starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov OZ, a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

Prítomní poslanci:  

Poslanec Áno Nie 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba    

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský     

Ing. Ľubor Štefík x  

Ing. Jaroslava Polakovič x  

p. Mária Ábrahámová x   
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K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol do návrhovej komisie: Ing. Ľ. Štefíka a M. Jánošíka a dal poslancom OZ 

hlasovať o schválení členov návrhovej komisie: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Návrhová komisia bola schválená 

 

 

 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a navrhol doplniť do 

programu bod č. 15 Rôzne a keďže nebola navrhnutá ďalšia zmena ani doplnok, dal 

poslancom OZ o programe zasadnutia hlasovať so zmenou: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Program so zmenou bol schválený 

 

 

 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice a uznesení p. Máriu Ábrahámovú a Ing. 

Ľubora Štefíka a za  zapisovateľku Ing. Katarínu Gergelovú a dal o návrhu hlasovať 

poslancom OZ. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
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K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení. 

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

plnia. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 

vedomie plnenie uznesení zo zasadnutí OZ. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

K bodu 3 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete predstavil poslancom plán svojej kontrolnej činnosti 

a po ňom dal starosta obce hlasovať. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

O 18,10 hod . sa n a zastupiteľstvo dostavil p. Marián Németh. 
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K bodu 4 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2017 
Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k návrhu  

rozpočtového opatrenia a po ňom dal starosta obce hlasovať. 

Uznesenie: 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2017.  

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 5 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017  

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov s návrhom Rozpočtového 

opatrenia č. 1/2017. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky ani otázky, starosta obce dal 

o ňom hlasovať: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 v nasledovnom znení: 

Bežné príjmy: 

133 – Dane za tovary a služby – poplatok za KO zvýšenie o 8 000 eur, 

                                                  -  poplatok za rozvoj zvýšenie o 48 000 eur, 

222 -  Pokuty  zvýšenie o 4 500 eur, 

292 -  Ostatné príjmy zvýšenie o 3 000 eur, 

312 -  Transfery zo ŠR zvýšenie o 3 700 eur, 

Bežné výdavky: 

632 -  Energie zvýšenie o 10 000 eur, 

633 -  Materiál zvýšenie o 30 000 eur ( nákup kompostérov) , 

637 – Služby zníženie o 30 000 eur, 

Kapitálové výdavky: 

713 – Nákup náradia zvýšenie o 5 000 eur ( Skate park), 

717 -  Realizácia stavieb zvýšenie o 5 000 eur (Skate park), 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 6 

Rozpočtový harmonogram obce Hviezdoslavov na rok 2017 

Ing. Katarína Gergelová, ekonómka obce, oboznámila poslancov s návrhom Rozpočtového 

harmonogramu na roky 2017 až 2020, ktorým je naplánovaný celý rozpočtový proces od 

júna- júla 2017 do schválenia Záverečného účtu za rok 2017 v máji 2018. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Návrh 

Rozpočtového harmonogramu na roky 2017 až 2020 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 7 

Správa  č. 1/2017 o výsledku finančnej kontroly 

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov s výsledkami finančnej kontroly 

vykonanej podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 schváleného 

uznesením OZ č. 8/77/2016 zo dňa 15.12.2016 zameranej na kontrolu likvidačných listov 

dodávateľských faktúr, príjmové a výdavkové doklady, kontrola dodržiavania zákonností pri 

vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 z.Z., informácie pre 

poslancov k novelám zákonov a pod. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2017. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 8 

Schválenie zmluvy o dielo – Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 2.etapa 

Starosta obce oboznámil poslancov s vyhodnotením verejného obstarávania na zhotoviteľa 

diela – Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov s pracovným označením II. etapa. Na 

základe schváleného zámeru na realizáciu „Chodníka pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 

2.etapa“, ktorý bol obecným zastupiteľstvom schválený dňa 25.05.2017, obec pristúpila 

k uskutočneniu verejného obstarávania na dodávateľa diela. Verejné obstarávanie bolo 

vykonané na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom zodpovednej osoby Ing. Dagmar 

Melotíkovej. Verejné obstarávanie bolo uskutočnené formou výzvy na predloženie cenových 

ponúk, ktorá bola zaslaná štyrom potenciálnym uchádzačom s požadovaným predmetom 

činnosti a zároveň bola riadne zverejnená na úradnej tabuli obce. Do stanoveného termínu 

predkladania ponúk boli predložené dve ponuky: Aquastav, a.s. s ponukou vo výške 

127.278,36 EUR a  Noran s.r.o. s ponukou 144.592,54 Eur. Ponuky boli nižšie ako rozpočet 

od projektanta diela o 30.000,00 resp. 17.000,00 Eur. V rámci verejného obstarávania bolo 

zároveň od uchádzačov vyžadované, aby predložili podpísanú zmluvu o dielo a táto je aj 

súčasťou materiálov. Poslankyňa Ing. Polakovič mala požiadavku o sprístupnenie projektu na 

zastupiteľstve, aby sa s ním mohla oboznámiť, nakoľko podľa jej mienky s projektom nebola 

oboznámená. Aby sa jej mohol náhľad do projektu umožniť, bola vyhlásená 15 min. 

prestávka, ktorú si poslanci odhlasovali.(projekt bol zaslaný v elektronickej podobe 

poslankyni) Prestávku chceli využiť občania Hviezdoslavova /Slnečnicová ulica/ na riešenie 

ich problémov, nakoľko však rozdebatovali rozsiahlu tému, bola diskusia prerušená 

a posunutá do bodu rôzne. Po skončení prestávky a po krátkej rozprave o bode bolo rokovanie 

preložené na najbližšie zasadnutie OZ. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje preloženie 

rokovania na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 9 

Smernica, ktorou sa upravuje postup obce pri vybavovaní sťažností 

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov s návrhom smernice, ktorou sa 

upravuje postup obce pri vybavovaní sťažností. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach, ktorý nadobudol účinnosť 1. 2. 2010, obec mala do 6 mesiacov upraviť 

vybavovanie sťažností vo vnútornom predpise. Na základe toho poslanci OZ dňa 28.9.2010 
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uznesením č. 2010/12-04 schválili Zásady postupu pri vybavovaní sťažností. Do Zásad boli 

zaradené aj jednotlivé ustanovenia zákona.  

Zákonom č. 94/2017 Z. z. sa zákon o sťažnostiach s účinnosťou od 1.6. 2017 novelizoval 

v takom rozsahu, že navrhujeme zrušiť doteraz platné Zásady a nahradiť ich Smernicou, ktorá 

už neobsahuje prebrané ustanovenia zákona, ale len konkrétny postup pri vybavovaní a pri 

vybavení sťažností na obecnom úrade. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Smernicu, 

ktorou sa upravuje postup obce pri vybavovaní sťažností. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 10 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj obecného pozemku 

 

Starosta obce odovzdal poslancom obálky s ponukami na vyhodnotenie obchodnej verejnej 

súťaže na odpredaj obecného pozemku a poveril poslankyňu Ing. Jaroslavu Polakovič 

kontrolou a otváraním obálok. Ing. Polakovič prevzala 4 kusy obálok, ktoré boli zalepené, 

napísané NEOTVÁRAŤ  a otvorila ich v tomto poradí: 

1. Anna Malatinská , Adámiho 17, Bratislava,  

2. Peter Uličný, Súmračná 30, Bratislava,  

3. Peter Vyparina, Vrútocká 24, Bratislava a Katarína Vyparinová, Mierová 44, 

Bratislava,  

4. Mgr. Milan Krigler, MPH. Vietnamská 48, Bratislava a Ing. Monika Kriglerová, 

Komenského 47, Zvolenská Slatina,  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konštatuje, že boli predložené nasledovné 

ponuky: 

 

1 Anna Malatinská , Adámiho 17, Bratislava, navrhovaná suma 25,00 Eur/m2, LV 177, 

par.č. 116/84 o výmere 26 m2 a 116/85 o výmere 4 m2; priložený návrh kúpnej 

zmluvy; 

2 Peter Uličný, Súmračná 30, Bratislava, navrhovaná suma 25,00 Eur/m2, LV 177, par.č. 

116/80 o výmere 29 m2 a 116/81 o výmere 28 m2; priložený návrh kúpnej zmluvy; 

3 Peter Vyparina, Vrútocká 24, Bratislava a Katarína Vyparinová, Mierová 44, 

Bratislava, navrhovaná suma 25,00 Eur/m2, LV 177, par.č. 116/82 o výmere 29 m2 

a 116/83 o výmere 26 m2; priložený návrh kúpnej zmluvy; 
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4 Mgr. Milan Krigler, MPH. Vietnamská 48, Bratislava a Ing. Monika Kriglerová, 

Komenského 47, Zvolenská Slatina, navrhovaná suma 25,00 Eur/m2, LV 177, par.č. 

116/60 o výmere 33 m2 ; priložený návrh kúpnej zmluvy; 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí na základe predložených ponúk schvaľuje  

vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 11 

Schválenie predaja obecného pozemku 

 

Uznesenie: 

OZ na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu a na základe vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže podľa bodu 10 schvaľuje odpredaj pozemku KN-C, parcela číslo 116/60, 

116/80, 116/81, 116/82, 116/83, 116/84 a 116/85 spolu o výmere 175 m2, druh pozemku – 

orná pôda, katastrálne územie obec Hviezdoslavov, okres  Dunajská Streda, LV 177, 

záujemcom podľa bodu 10 nasledovne:  

 

1. Anna Malatinská , Adámiho 17, Bratislava, LV 177, par.č. 116/84 o výmere 26 m2 

a 116/85 o výmere 4 m2; t.j. 30 m2 v cene 25,00 Eur/m2 spolu 750,00 Eur; 

2. Peter Uličný, Súmračná 30, Bratislava, LV 177, par.č. 116/80 o výmere 29 m2 

a 116/81 o výmere 28 m2; t.j. 57 m2 v cene 25,00 Eur/m2 spolu 1 425,00 Eur; 

3. Peter Vyparina, Vrútocká 24, Bratislava a Katarína Vyparinová, Mierová 44, 

Bratislava, LV 177, par.č. 116/82 o výmere 29 m2 a 116/83 o výmere 26 m2; t.j. 55 m2 

v cene 25,00 Eur/m2 spolu 1 375,00 Eur; 

4. Mgr. Milan Krigler, MPH. Vietnamská 48, Bratislava a Ing. Monika Kriglerová, 

Komenského 47, Zvolenská Slatina, , LV 177, par.č. 116/60 o výmere 33 m2 v cene 

25,00 Eur/m2 spolu 825,00 Eur. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 12 

Odvolanie a voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu 

K predloženému návrhu na odvolanie člena komisie na ochranu verejného záujmu poslanec 

Jánošík vzniesol otázku o určení kandidatúry poslankyne Mgr. A. Druskovej vo voľbách do 

samosprávy. Nakoľko odpoveď nebola jednoznačná, rokovanie o tomto bode bolo presunuté 

na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí na základe pripomienky schvaľuje  presunutie 

rokovania na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 13 

Odvolanie a voľba člena sociálnej komisie 

Starosta obce predložil návrh na zmenu člena komisie sociálnej po ukončení mandátu pani 

poslankyne Mgr. Adely Druskovej a navrhol za nového člena Ing. Ľubora Štefíka. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh zmeny zloženia sociálnej 

komisie, odvoláva člena komisie p. Mgr. Adelu Druskovú  schvaľuje za člena sociálnej 

komisie p. Ing. Ľubora Štefíka. 

 

  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 14 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt 

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Zoltána Zelinku a Ingrid Zelinkovej obyvateľov 

nájomného bytu v Hviezdoslavove č. 198/4 na predĺženie nájomnej zmluvy. Nakoľko spĺňajú 
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podmienky, neevidujeme sťažnosti na uvedené osoby a nemajú pozdĺžnosti voči obci,  

starosta obce doporučuje prijať uznesenie o predĺžení nájmu. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 

nájomnej zmluvy s pp. Zoltánom Zelinkom a Ingrid Zelinkovou na obdobie ďalších 24 

mesiacov a poveruje starostu obce, aby uzatvoril k tejto zmluve dodatok v zmysle tohto 

uznesenia. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba      

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 15 

Rôzne 

 

Starosta obce informoval o kvalite spodných vôd v Bratislave a okolí, zistené znečistenie je 

prísne sledované, naša obec podľa vyjadrenia oslovených orgánov  nie je v ohrozenom pásme. 

Bol urobený rozbor vody v rybníku – nakoľko voda vyšla závadná, rozbor vody bol zaslaný 

na hygienu do Dunajskej Stredy. 

19,46 hod odišiel hlavný kontrolór Stanislav Fekete. 

Poslanec Németh sa opýtal, či bude Deň obce v septembri. Termín bude určený po dohode. 

19.55 hod pán Németh odišiel zo zasadnutia. 

p. Kopalová Lucia sa informovala na kompostér do Hviezdneho bývania, nakoľko sa zelený 

odpad zatiaľ uskladňuje voľne. 

p. Štefík jej odpovedal, že je potrebné určiť-zvoliť si zodpovednú osobu za komposter a určiť 

si pravidlá, kam s tým kompostom. 

Záver: je potrebné, aby si HB vypracovalo návrh a doručilo na OU. 

p.Jánošík – na StÚ sa vybavujú žiadosti o ploty s tým, že nesmie ísť o bariérový plot a s max. 

výškou do 1,8 m., čo podľa neho nie je v súlade s legislatívou. 

P. starosta odpovedal, že je to myslené v zmysle, aby sa nestavali plné ploty s výškou 3 m a 

nevytvárali sa tým getá, ale pripomienku preveríme. 

p. Polakovič sa pýtala, či sme žiadali o kontajner  na separovaný zber a žiadala doložiť 

doklady a objednávky a zaslať ich na svoju e-mailovú adresu. (v čase spísania zápisnice, 

kontajneri boli obci už aj doručené a rozdeľované) Zároveň požiadala, či by sa nedali zmeniť 

alebo upraviť otváracie hodiny na skládku zeleného odpadu napr. v sobotu alebo v pondelok. 

p. Polakovič sa informovala na vykonanie prieskumného merania v oblasti radarovej stanice. 

p. starosta – dotknuté orgány boli vyzvané také merania vykonať, boli posielané žiadosti aj 

sťažnosti na Ministerstvo zdravotníctva a pod., v súčinnosti s prof. Balážom., bolo 

uskutočnené aj stretnutie medzi dotknutými účastníkmi, Ministerstvo zdravotníctva, Hlavný 

hygienik má vo veci konať.  
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p. Kleskeň informoval, že vykonali so súkromnou firmou meranie u pani Polakovič, kde sa 

zistilo, že vyžarovanie neprechádzalo cez okná, ale iba cez múry a bolo v hygienickej norme. 

Vojsko by malo zakúpiť nové typy radarov, čím by sa problém vyriešil úplne. 

p. Polakovič sa informovala, či bolo žiadané určenie školského obvodu ak áno, ako bol určený 

a žiadala zaslať všetku dokumentáciu sebe na -mail. 

p. starosta informoval, že o určenie školského obvodu obec žiadala,  deti môžu navštevovať 

ZŠ vo Veľkej Pake, ale podľa p. Starycha je to od ruky a ako skončilo memorandum medzi 

Hviezdoslavovom, Kvetoslavovom a MŠ SR?  

p. starosta – skončilo sa na nedostatku finančných prostriedkov, čo bolo uvedené v liste 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

p.Kleskeň – p. Jánošík spomeňte si na naše jednania s investormi, združením developerov 

a pod. ohľadne pozemku pána Ozogánya – pozemok na vybudovanie polyfunkčného objektu 

– budova Hviezda. 

p. Polakovič – investor ponúkol, že by bolo možné namiesto ihriska vybudovať školu. 

p. Jánošík – neuvažuje sa otvorenie územného plánu – zmeny a doplnky? mohli by sa 

zapracovať aj podmienky a obmedzenia. 

p. starosta – zatiaľ sa neuvažuje, nakoľko máme preťažené územie. 

p. Starych navrhuje, aby sa najprv stabilizovala situácia, aby sa mohlo žiadať o prípadné 

dotácie na občiansku vybavenosť a aby v danej veci sa mohol stanoviť nejaký systém 

a poriadok. 

p. Jánošík – je možné, aby človek, ktorý sa príde na OÚ prihlásiť na trvalý pobyt bol 

odmietnutý? 

p. Gergelová – pokiaľ  sú splnené všetky podmienky na zapísanie trvalého pobytu, sa občania 

neodmietajú. Ale pokiaľ dotyčná osoba nemá ešte napr. doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, 

alebo iný problém, ktorý nie je v súlade s predpismi, sa občanovi vysvetlí, kedy má prísť. 

Občania požiadali o zvolanie ďalšieho termínu OZ a poslanci sa dohodli na termíne – 

20.7.2017, 

p. Jánošík – či bude možné na webovej stránke obce zverejňovať materiály OZ 

 

K bodu 16 

Diskusia a interpelácie 

p. Ciliová, pokračovala vo svojich požiadavkách, o ktorých sa rozprúdila rozsiahla diskusia 

ohľadom prevzatia osvetlenia v časti Záhrady (počas prestávky) – Slnečnicová, Nezábudková, 

kedy neakceptovala odpoveď od starostu obce, že je na preberanie osvetlenia stanovený 

spôsob, nakoľko nie sú jediná časť obce, ktorá o to žiada, a je nutné zvoliť jednotný spôsob 

a jednotné podmienky preberania osvetlenia a inej infraštruktúry od súkromných investorov, 

aby nedochádzalo k rozdielom. Preto starosta celý tento problém navrhol zaradiť do programu 

na OZ v septembri aj s ďalšími žiadosťami z iných častí Hviezdoslavova. 

V rámci diskusie p. Ciliová svoju požiadavku rozšírila aj na komunikáciu a kanalizáciu, chceli 

by sa napojiť na kanalizáciu aj za vlastné prostriedky a spýtala sa, či a ako je možné 

nahliadnuť do dokumentácie kanalizácie? 

p. starosta – v papierovej sa dá pozrieť, v digitálnej bude zaslaná... 

p. Polakovič -  zaujímalo by ma, akú dokumentáciu chcete zaslať... 

p. starosta – tú, čo máme k dispozícii na obecnom úrade. 

p. Radvaský – nie je vypracovaná projektová dokumentácia pre celú dedinu? 

p. starosta – bola vypracovaná dokumentácia na vodovod, kanalizáciu a chodníky, na 

rozšírenie MŠ, chodník s osvetlením1., 2. a 3. a pokiaľ sa chceme uchádzať o európske fondy, 

musíme používať danú PD. 

p.Polakovič navrhuje skôr menšie projekty na dobudovávanie a nie megaprojekty... 
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p. starosta – s p. Jánošíkom sme sa bavili o alt. doplnení PD na časť Záhrady, Podháj – 

kanalizáciu a vodovod 

p. Štefík – musíme sa najprv baviť o financiách, najprv musíme vedieť východiská na 

projekty a potom si určíme cielene určitý fond, najprv treba zistiť, z čoho sa fond bude 

financovať a k tomu sa prispôsobí PD. 

p.starosta projekt kanalizácie nie je vypracovaný na etapy; momentálne nie je žiadna výzva na 

kanalizáciu pre našu obec – bavíme sa o tlakovej kanalizácii v kombinácii s gravitačnou. 

p. Polakovič – vyslovila svoj názor, že podľa nej je prioritou vypracovať PD na časti, ktoré 

ešte nemáme vypracované. 

 

K bodu 17 

Záver 

O 21,25 hod starosta poďakoval prítomným a poslancom za účasť a zasadnutie 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, 6.7.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Gergelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mária Ábrahámová    

     

 

Ing. Ľubor Štefík 

 

 

 

        PhDr. Marek Kúdela 

               Starosta obce 

 


