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Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 14.02.2017 o 19.00 

hodine v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 

Prítomní:   PhDr. Marek Kúdela, starosta obce 

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

p. Marián Németh /príchod 19.10 hod., p. Mária Ábrahámová,  

Mgr. Peter Krempaský 

 

Ostatní neprítomní poslanci a kontrolór: ospravedlnení 

 

Ostatní prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

  2.    Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

  3.   Rôzne 

  4.   Diskusia a interpelácie 

  5.   Záver 

 

 

 

 

 

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

Marek Kúdela,  ktorý privítal poslankyňu,  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 /príchod 19.10/,  

p. Mária Ábrahámová, 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     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

1b/ Starosta predniesol program zasadnutia podľa pozvánky, p. poslanec Krempaský navrhol 

doplnenie bodu programu č. 3 Zákon o zhodnocovaní BRKA a uvedenie zákona do praxe. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o doplnení bodu programu zasadnutia. 

 

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. 
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1b1/ Starosta predniesol program zasadnutia s doplneným bodom: 

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

  2.    Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

  3.   Zákon o zhodnocovaní BRKA a uvedenie zákona do praxe. 

  4.   Rôzne 

  5.   Diskusia a interpelácie 

  6.   Záver 

 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o doplnení bodu programu zasadnutia. 

 

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. 

 

 

 

 

1c/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

 

Za overovateľov zápisnice: Ing. Jána Karabu, p. Máriu Ábrahámovú 

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     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 
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2/  VZN č. 1/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

Starosta obce odprezentoval nasledovné: 

Na základe potrieb občanov máme pripravené projekty, ktoré pokiaľ ich chceme 

realizovať, budeme musieť financovať z vlastných zdrojov: 

Chodník + osvetlenie do časti Hviezdoslavov časť Podháj proj. rozpočet cca 200.000€ 

Chodník Čerešnárka, proj. Rozpočet cca 100.000€ 

MŠ prístavba formou modulov, proj. rozpočet 780.000€ možná výška dotácie 

600.000€ 

Výška spolufinancovania projektu 180.000€ + vybavenie tried cca. 50.000€ 

 

Následne vystúpili poslanci s týmito návrhmi: p. Jánošík ohľadom vytvorenia zón, 

nižšej sadzby poplatku, využitia finančných zdrojov. Mgr. Krempaský vystúpil 

ohľadom výšky poplatku. Ing. Karaba, ako člen návrhovej komisie navrhol, aby sa 

o výške príspevku: p. Jánošík – návrh 10€, Mgr. Krempaský – návrh 20€ hlasovalo 

postupne od predloženého návrhu poslancom – 35€, p. Jánošík – 10€, Mgr. 

Krempaský 20€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje  Všeobecne 

záväzné nariadenie č.  01/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v predloženom 

znení.  

 

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. 
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3/ Zákon o zhodnocovaní BRKA a uvedenie zákona do praxe. 

Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Mgr. Krempaskému, ktorý odprezentoval materiál 

Zákon o zhodnocovaní BRKA a uvedenie zákona do praxe.   

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu odporúča starostovi 

oboznámiť sa s predmetným zákonom o zhodnocovaní BRKA a uviesť uvedený zákon do 

praxe. 

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 

 

Starosta obce informoval poslanecký zbor a prítomných o nasledovnom: 

 

- Starosta oznámil, že  OÚ dostáva informácie od občanov ohľadom nízkeho napätia 

v sieti, tento problém trápi občanov našej obce dlhodobo roky – 4 a viac. 

o  stretol som sa so zástupcom ZSE, kde som apeloval na riešenie situácie 

- Starosta oznámil, že  OÚ dostáva podnety od občanov ohľadom voľne sa 

pohybujúcich psov s majiteľmi, /čiže pes u niektorých majiteľov, nie je na vôdzke, i 

keď im to prikazuje zákon/  

- Starosta oboznámil prítomných so stavom chodníku, na ktorý občania obce čakajú 

desiatky rokov, je rád, že sa tento pre obec zásadný projekt podarilo zrealizovať. 

- Občania sa sťažujú na parkovanie motorových vozidiel na novovybudovanom 

chodníku. Všetci, ktorý takýmto spôsobom znemožňujú bezpečný pohyb chodcov, 

budú vyzvaní, aby od takéhoto správania upustili, ak sa tak nestane, týmto problémom 

bude zaoberať Polícia 

- Podnet od p. Ing. Dingu, holuby v RD na Čerešnárke, majiteľ bol vyzvaný, aby 

zjednal nápravu, nakoľko sa sťažujú susedia, ktorých holuby a holubie výkaly 

obťažujú, o podnete boli informované aj RÚVZ, Regionálna veterinárna a potravinová 

správa 
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- informoval o výške faktúry za výstavbu chodníka 88.801€ s DPH, zhotoviteľ zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške do 4500€ t.j. cena diela bude 84.301€ s DPH 

- Občania sa sťažujú na  parkovanie vozidiel na ulici Čerešnárka, niektorý bezohľadný 

vodiči parkujú na vozovke, vystavujú nebezpečenstvu deti, mamičky aj ostatných 

účastníkov cestnej premávky, ktorí musia tieto vozidlá blokujúce niekedy celý pruh 

nebezpečne obchádzať. Tieto vozidlá stoja aj pred rodinným domom č. 122, ako 

ukázala fotodokumentácia poskytnutá občanmi. 

o  starosta požiadal občanov, aby od takéhoto konania upustili 

- Verejné osvetlenie, starosta informoval, že výpadky VO sú zapríčinené zastaraným 

VO – už v roku 2015 som upozornil, že VO je zastaralé, môžu nastať výpadky, čo sa 

aj stalo 

o  Starosta uviedol, že by bola vhodná rekonštrukcia VO, aby sa tento stav 

vyriešil 

- Starosta informoval o projekte – žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 

2017 - nákup mechanizmov a zariadení /traktor, štiepkovač, kontajnery, mulč. 

kosaška, kde sme  podali žiadosť. Vypracovanie žiadostí zabezpečené agentúrou 

a bolo uhradené 

- výpoveď zmluvy p. Krčeková  - nájomný byt 

- 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, do konca marca 2017 je termín podania žiadosti 

rozpočet 780. 000 EUR 

14/Diskusia a interpelácie: 

15/ Záver 

 

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

zastupiteľstva. 

 

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

 

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

 

p. Mária Ábrahámová   –––––----------------------------

  

 

 

 

PhDr. Marek Kúdela 
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starosta obce 

 


