
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov 
konaného dňa 7.9.2017 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 - ospravedlnený 

   Marián Németh  

   Ing. Ján Karaba  

Mgr. Peter Krempaský  

    

Ostatní prítomní: Ing. Dagmar Melotíková – odborník na VO 

a podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

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

2. Kontrola uznesení 

3. Hospodárenie obce za I. polrok 2017 

4. Návrh VZN č. 02/2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

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

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

7. Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt (Seregiová) 

9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt ( Csölle) 

10. Odvolanie a voľba člena komisie 

11. Modernizácia verejného osvetlenia 

12. Diskusia a interpelácie 

13. 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 x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský    

Ing. Ľubor Štefík   

Ing. Jaroslava Polakovič x  

p. Mária Ábrahámová x   



 

K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol do návrhovej komisie: Ing. Jána Karabu 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 x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík      

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. 12. Zrušenie uznesenia č. 32/2017 a bod 13. Uzatvorenie Zmluvy o preložke 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a keďže nebola navrhnutá ďalšia zmena ani 

doplnok, dal poslancom OZ hlasovať o programe v znení: 

Program: 

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

2. Kontrola uznesení 

3. Hospodárenie obce za I. polrok 2017 

4. Návrh VZN č. 02/2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

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

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

7. Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt (Seregiová) 

9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt ( Csölle) 

10. Odvolanie a voľba člena komisie 

11. Modernizácia verejného osvetlenia 

12. Zrušenie uznesenia č. 32/2017 

13. Uzatvorenie Zmluvy o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

14. Diskusia a interpelácie 

15. Záver 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Program bol schválený 



 

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

a za  zapisovateľku Ing. Katarínu Gergelovú a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať: 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení. 

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

plnia. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

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 x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené. 
 

K bodu 3 

Hospodárenie obce za I. polrok 2017  

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete informoval poslancov o plnení rozpočtu obce –výdavky 

a príjmy – za I. polrok 2017. 

 

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok  2017 – výdavky 

      

Položka Názov výdavkovej položky 
Skutočnosť I. 
polrok 2016 

Rozpočet 2017 
Skutočnosť I. 
polrok 2017 

Plnenie v 
% 

600 BEŽNÉ VÝDAVKY 137445 459690 202431 44,04 

611 Mzdy, platy odmeny 58284 184867 81323 43,99 

620 Odvody do pouisťovní 21644 48727 29295 60,12 

630 Tovary a služby 53906 209075 77972 37,29 

  z toho: cestovné 302 3000 917 30,57 



  energie, poštovné 16426 44823 26625 59,40 

  materiál 5078 29177 6414 21,98 

  dopravné 183 400 527 131,75 

  opravy a údržba 382 41956 1449 3,45 

  ostatné služby 31525 89720 42040 46,86 

640 Bežné transfery 2623 15068 12900 85,61 

650 Splácanie úrokov  988 1953 941 48,18 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 4488 88801 50000 56,31 

712 nákup budov alebo ich častí 0 0 0 0,00 

713 Nákup strojov, prístrojov 0 0 0 0,00 

716 Projektová dokumentácia 4488 0 0 0,00 

717 Realizácia stavieb 0 88801 50000 56,31 

718 Rekonštrukcia a modernizácia 0 0 0 0,00 

800 FINANČNÉ OPERÁCIE 3889 7800 3956 50,72 

821 Splácanie istín 3889 7800 3956 50,72 

821 Splácanie istín z bank. úverov 0 0 0 0,00 

            

  VÝDAVKY CELKOM 145822 556291 256367 46,09 

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok  2017 – príjmy 

      

Položka Názov príjmovej položky 
Skutočnosť 

I. polrok 
2016 

Rozpočet 
2017 

Skutočnosť 
I. polrok 

2017 
Plnenie v % 

           

  PRÍJMY DAŇOVÉ 156825 395912 253473 64,02 

111 Podielové dane 119426 280912 140001 49,84 

121 Daň z nehnuteľnosti 1109 70000 50372 71,96 

133 Dane za tovary a služby 36290 45000 56030 124,51 

  z toho: poplatok za KO 36283 41000 53805 131,23 

133 Poplatok za rozvoj 0 2000 7070 353,50 

  NEDAŇOVÉ PRÍJMY 37542 71278 57323 80,42 

212 Príjmy z vlastníctva 16693 34056 15623 45,87 

221 Poplatky stavebné 14577 31222 30982 99,23 

222 Pokuty 1520 0 5416 5 416,00 

223 Poplatky a platby 2518 6000 2261 37,68 

242 Z vkladov 8 0 0 0,00 

292 Ostatné príjmy 2226 0 3041 3 041,00 

  BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 1856 300 4872 1 624,00 

311 Granty 0 0 0 0,00 

312 Transfery zo ŠR 1856 300 4872 1 624,00 

  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0 0 0,00 

231 príjem z predaja, z kap. Aktív 0 0 0 0,00 

233 z predaja pozemkov 0 0 0 0,00 

  KAPIT. GRANTY A TRANSFERY 0 0 0 0,00 

321 Kapitálové granty tuzemské 0 0 0 0,00 

322 Kapitálové granty zo ŠR 0 0 0 0,00 

  FINANČNÉ OPERÁCIE 0 88801 88801 100,00 

453 Príjmy z minulých rokov 0 88801 88801 100,00 

513 Úver 0 0 0 0,00 

            



  BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM 196223 556291 404469 72,71 

O 18:07 hod sa na zastupiteľstvo dostavil poslanec Mgr. Peter Krempaský. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu berie na 

vedomie hospodárenie obce za I. polrok 2017 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    x 

Ing. Ján Karaba x    

p. Marián Németh x    

Mgr. Peter Krempaský x    

Ing. Ľubor Štefík     

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová x    

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Návrh VZN č. 02/2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na     

verejných priestranstvách počas volebnej kampane  

Na návrh spracovateľa kontrolóra obce Ing. Stanislava Feketeho sa poslanci oboznámili 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Hviezdoslavov č. 02/2017  o podmienkach 

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

K návrhu boli pripomienky: 

p. Karaba – zákon hovorí o volebnej kampani, nie predvolebnej 

p. Karaba – doplniť do § 6 – kontrolu bude vykonávať aj starosta 

 

Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu so zmenami hlasovať: 

Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie č.02 /2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane s pripomienkami poslancov OZ.. 

 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 5 

Schválenie zmluvy o dielo – Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 2.etapa 
Starosta obce PhDr. Marek Kúdela predložil poslancom na základe schváleného zámeru zmluvu 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. Ako je zrejmé zo zápisnice z vyhodnotenia verejného 

obstarávania, toto 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, z ktorých najvýhodnejšia cenou bola od spoločnosti Meixner – Kalina s.r.o. vo výške 

129.402,07 EUR. Táto cena je nižšia ako druhá predložená ponuka od spoločnosti Noran s.r.o.  

Čo sa týka financovania výstavby z hľadiska rozpočtu obce: vzhľadom na prebytky hospodárenia obce 

dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch a vzhľadom na priebežný stav hospodárenia v rámci tohto roku 

(dokumentované v rozpočtovom opatrení č.1/2017, v ktorom ešte nie je zahrnutá realizácia tohto 

diela), je možné konštatovať, že financovanie chodníka 2.etapy pri vysúťaženej cene 129.402,07 EUR 

je možné v plnej miere zabezpečiť z rezervného fondu, v ktorom je v súčasnosti alokovaných 

156.328,72 EUR (po pridelení schváleného prebytku z roku 2016).  

Ako súčasť realizácie tohto diela sa taktiež navrhuje zazmluvniť služby autorizovaného stavebného 

dozoru, ktorý bude počas celej doby výstavby kontrolovať jej priebeh a zastupovať obec voči 

zhotoviteľovi stavby. 

Ing. Karaba doplnil do uznesenia maximálnu sumu stavebného dozoru 2.000,00 Eur. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje uzatvorenie zmluvy 

o dielo na zhotovenie diela “Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 2.etapa” so spoločnosťou 

Meixner – Kalina s.r.o., to všetko v súlade s výsledkom uskutočneného verejného obstarávania na 

dodávateľa predmetu zákazky. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje výdavky na služby 

stavebného dozoru za účelom kontroly zhotovovania diela vo výške max. 2.000,00 EUR. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík   x 

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová x   

Uznesenie bolo schválené 

K bodu 6 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  

Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov so žiadosťou o odkúpenie 

obecného pozemku par. č. 116/1 v katastri obce Hviezdoslavov formou verejnej obchodnej 

súťaže podľa požiadaviek poslankyne Ing. J. Polakovič. Navrhol však druhú alternatívu, 

vzhľadom na nízku plochu a nevyužiteľnosť pre obec priamym predajom žiadateľovi napr. 

v cene ako v prípade predaja na predchádzajúcom zastupiteľstve, t.j. 25,00 Eur/m2. 

Ing. Karaba navrhol riešenie nie predajom, ale nájmom. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje  

a) zámer previesť pozemok evidovaný na LV č. 177, p. č. 116/1 druh pozemku ostatné     

    plochy o výmere 284 m2 v katastrálnom území obce Hviezdoslavov v zmysle § 9a ods. 1  

    písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnou  



    verejnou súťažou, 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže. 
 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba  x  

p. Marián Németh  x  

Mgr. Peter Krempaský  x  

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová   x 

       Uznesenie nebolo schválené 

K bodu 7 

Žiadosť o prenájom obecného pozemku  

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov so žiadosťou Jozefa Kolaciaka, 

Hviezdoslavov 22 o prenájom časti pozemku na umiestnenie prenosnej plechovej garáže 

o rozmeroch 3x5 m za bytovou jednotkou. 

Pripomienka poslancov bola, že pozemok, o ktorý ide je väčších rozmerov a bolo by účelné 

presnejšie určenie, čo s jeho využívaním. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje  

zámer prenajať pozemok evidovaný na LV č. 177, p. č. 38/9 druh pozemku ostatné     

 plochy o výmere 15 m2 v katastrálnom území obce Hviezdoslavov v zmysle § 9a ods. 8  

 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad  

 hodný osobitného zreteľa v prospech p. Jozefa Kolaciaka, Hlavná 22, 931 41 Hviezdoslavov 

za cenu           eur/m2 za rok. 

Dôvod  hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Hviezdoslavov 

dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s bytovkou, v ktorej žiadateľ býva .   

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík   x 

Ing. Ján Karaba   x 

p. Marián Németh   x 

Mgr. Peter Krempaský   x 

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová   x 

Uznesenie nebolo schválené 

K bodu 8 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt (Seregiová) 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Renáty Seregiovej obyvateľky nájomného bytu 

v Hviezdoslavove č. 198/1 na predĺženie nájomnej zmluvy. Nakoľko spĺňa podmienky, 

neevidujeme sťažnosti na uvedenú osobu a nemá pozdĺžnosti voči obci,  starosta obce 

doporučuje prijať uznesenie o predĺžení nájmu na obdobie ďalších 24 mesiacov. 

 



Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 

nájomnej zmluvy s p. Renátou Seregiovou 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 x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 9 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt (Seregiová) 

Starosta obce informoval o žiadosti pp. Zsolt Csölle a Darina Csölleová obyvateľov 

nájomného bytu v Hviezdoslavove č. 198/3 na predĺženie nájomnej zmluvy. Nakoľko spĺňajú 

podmienky, neevidujeme sťažnosti na uvedené osoby a nemajú pozdĺžnosti voči obci,  

starosta obce doporučuje prijať uznesenie o predĺžení nájmu na obdobie ďalších 24 mesiacov. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 

nájomnej zmluvy s pp. Zsolt Csölle a Darina Csölleovou 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 x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 10 

Odvolanie a voľba člena komisie 

Ing. Fekete podal informáciu poslancom k odvolaniu a voľbe člena komisie pre ochranu 

verejného záujmu  pri obecnom zastupiteľstva. Komisia je zriadená v zmysle Ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

v znení neskorších predpisov. Podľa Čl. 7 ods. 5 písm. a) členom tejto komisie môže byť len 

poslanec obecného zastupiteľstva, pričom ak sú v obecnom zastupiteľstva zástupcovia 

politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného 

zástupcu každej politickej strany alebo  politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých 



poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. V prípade, ak sa tento počet nedosiahne 

týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo 

politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. 

 

Aktuálny stav poslancov a ich politická príslušnosť: 

1. Marian Németh                             nezávislý kandidát 

2. Ing. Ján Karaba                             nezávislý kandidát 

3. Marek Jánošík                               nezávislý kandidát 

4. Mgr. Peter Krempaský                  nezávislý kandidát 

5. Ing. Jaroslava Polakovič               SMER 

6. Mária Abrahámová                       SMER 

7. Ing. Ľubor Štefík                           SMER 

 

Súčasne zloženie komisie: 

Marek Jánošík – predseda 

Ing. Jaroslava Polakovič – člen 

Mgr. Adela Drusková – člen 

 

Navrhované zloženie komisie: 

Marek Jánošík – predseda 

Ing. Jaroslava Polakovič – člen 

Mária Abrahámová – člen 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny zloženia Komisie pre ochranu  verejného    

    záujmu a odvoláva člena komisie Mgr. Adelu Druskovú, 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny zloženia Komisie pre ochranu verejného  

     záujmu a schvaľuje za člena komisie p. Máriu Ábrahámovú. 

 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 11 

Modernizácia verejného osvetlenia  

Starosta obce predložil návrh na modernizáciu verejného osvetlenia formou napr. koncesie, 

ktorú v poslednom období využívajú mnohé obce a je upravená legislatívou. Na základe 

technického stavu a analýzy súčasného stavu verejného osvetlenia v obci Hviezdoslavov, 

ktorá bola spracovaná Ing. Ildikó Zajíčkovou, Svetelno-technická štúdia verejného osvetlenia 

obce Hviezdoslavov, v ktorej sa pri technickom zhodnotení súčasnej sústavy verejného 

osvetlenia konštatuje: súčasný stav verejného osvetlenia možno charakterizovať ako 



nevyhovujúci, kde je žiaduce modernizovať svetelné telesá, znížiť náklady na prevádzku 

a údržbu verejného osvetlenia, optimalizovať energetickú náročnosť sústavy verejného 

osvetlenia, modernizovať a unifikovať svetelné telesá, vytvoriť a realizovať plánovanú 

kontrolu a údržbu verejného osvetlenia.  

Dôvody na rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia: 

 Svietidlá nevyhovujú z hľadiska: 

o  nízkej účinnosti 

o  vysokých energetických strát na predradných el. zariadeniach 

o  nevhodných svetelných emisií pre použitie na osvetľovanie cestných 

komunikácii 

 svetelné zdroje dosahujú nízke hodnoty merného výkonu, životnosti 

 mechanické časti výložníkov sú značne skorodované 

Cieľom modernizácie verejného osvetlenia: 

 Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, zabezpečenie dostatočnej viditeľnosti 

 Zvýšiť kvalitu osvetlenia, rovnomerné osvetlenie komunikácii 

 Zvýšenie atraktívnosti verejného prostredia 

 Zníženie rizika poškodenia – zabrániť vandalizmu v obci 

 Unifikovať svietidlá, svetelné zdroje 

 Úspora finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia 

Podľa analýzy nákladov z predchádzajúcich rokov, je stúpajúca tendencia nákladov za servis 

VO – za I. polrok 2017 cca1.800,00 Eur, čo v roku 2016 bolo za celý rok. Náklady za 

dodávku EE  sa pohybujú okolo 10.000,00 Eur ročne. Pri využívaní koncesného spôsobu 

obnovy VO starosta počíta so sumou cca 9,5 až 10 tisíc ročne. 

K problematike VO formou koncesie sa vyjadrila Ing. Dagmar Melotíková a odpovedala na 

otázky poslancov. 

 

Po rozprave starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje zámer na 

modernizáciu verejného osvetlenia v obci Hviezdoslavov a poveruje starostu, aby zabezpečil 

prípravu podkladov pre uskutočnenie verejného obstarania na modernizáciu VO v obci 

formou koncesie. 

 Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 12 

Zrušenie uznesenia č. 32/2017 

Tento bod súvisí s bodom 13 - na základe predloženej zmeny zmluvy medzi Slovenskou 

republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ako 

verejným obstarávateľom) a   ZeroBypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa 

práva Anglicka a Walesu, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené 



kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná 

v Companies House pod číslom: 9905508, (ako koncesionárom). 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje zrušenie 

uznesenia č. 32/2017 zo dňa 27.4.2017 z dôvodu zmeny v Zmluve o preložke verejnej 

kanalizácie a verejného vodovodu 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

K bodu 13 

Uzatvorenie Zmluvy o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

Ide o opakované schvaľovanie zmluvy z apríla 2017, nakoľko došlo zo strany obstarávateľa 

o drobné zmeny v pôvodnej zmluve. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

a) schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie so  

Žiadateľom  preložky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie:  

Slovenskou republikou zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ako 

verejný obstarávateľ) a   ZeroBypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva 

Anglicka a Walesu, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies 

House pod číslom: 9905508, (ako koncesionár). 

b) poveruje starostu, aby uzatvoril predmetnú Zmluvu o preložke verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 14 

Diskusia a interpelácie 



 

V diskusii starosta obce pozval prítomných na Deň obce, ktorý sa bude konať 16. septembra 

2017 na priestranstve oproti obecnému úradu; 

Starosta obce informoval: 

- Zberový dvor počnúc 9.9.2017 bude otvorený aj v sobotu v čase 10:00 – 17:00 hod. 

- o realizácii opravy výtlkov v obci, kde postupne sa na všetkých komunikáciách majú opraviť 

výtlky formou....???  

- o fungovaní materskej školy so zabezpečeným rozvozom stravy 

- o plánovanej brigáde rodičov a dobrovoľníkov na úpravu dvora MŠ – náter plotu, preliezok 

a iné.a požiadal občanov o súčinnosť 

- v Záhradách budú doplnené informačné tabule 

Starosta upozornil prítomných na pohyb pochybných osôb tmavšej pleti rumunsky 

hovoriacich po obci a požiadal, aby v prípade zistenia takýchto osôb občania volali 

v pracovnom čase na obecný úrad alebo priamo políciu SR a zároveň požiadal o zvýšený 

dohľad nad mládežou z dôvodu ochrany pre užívaním drog a psychotropných látok. 

Starosta obce zabezpečí, aby sa na webstránke obce zverejnila mapka, kde sa budú robiť 

opravy výtlkov – na margo požiadavky, aby sa nejako upravila Marhuľová, Poľná. 

Na pripomienku pána Ozogánya, že veľkokapacitné kontajnery nestačili, boli okamžite plné 

a pre neho veľmi krátko – starosta obce informoval, že veľkokapacitné kontajnery budú ešte 

raz pristavené v mesiaci –október/november. 

Pani Polakovič žiadala do budúce programu OZ zahrnúť projekt verejného vodovodu 

a kanalizácie v Záhradách – starosta obce ju poveril požiadavku pripraviť aj s dôvodovou 

správou do programu. 
 

K bodu 5 

Záver 

O 19:50 hod. starosta obce poďakoval poslancom a prítomným občanom za účasť 

a zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

 

V Hviezdoslavove, 8.9.2017 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Gergelová 

 

 

Overovatelia zápisnice: p. Mária Ábrahámová   .....................................

    

    p. Ing. Ján Karaba   ..................................... 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Kúdela 
               Starosta obce 


