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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov 

konaného dňa 25.5.2017 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: Ing. Ján Karaba 

   Marek Jánošík 

   Marián Németh, 18,02 hod 

   Mária Abrahámová 

   Mgr. Peter Krempaský  

Neprítomní:  Ing. Jaroslava Polakovič – ospravedlnená 

   Ing. Ľubor Štefík– ospravedlnený 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

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

2. Kontrola uznesení 

3. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016 

4. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 

5. Projekt výstavby chodníka 2. etapy Hviezdoslavov – Podháj 

6. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 4/6 z 5.5.2015 

7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku par. č. 116/60 

8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku par. č. 116/1    

9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Lekárskej služby prvej pomoci 

v Šamoríne 

10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch 

11. Diskusia a interpelácie 

12. Záver 

 

 

Starosta obce informoval o zániku mandátu poslanca – Mgr. Adely Druskovej. Náhradník  na 

uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Hviezdoslavov – Ing. Ľubor Štefík. 

 

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  

/príchod 18.02 hod./ x  

Mgr. Peter Krempaský x  

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. J. 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 x   

p. Mária Ábrahámová x   

   Návrhová komisia bola schválená. 

 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a navrhol zmenu bodu 9. : Odvolanie 

a voľba člena Komisie kultúry, vzdelávania a športu. Potom o tomto návrhu dal hlasovať poslancom 

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   

   Zmena programu bola schválená. 

 

Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia s prijatou zmenou: 

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   

   Program bol schválený. 

 

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

Za zapisovateľa: Ing. Katarínu Gergelovú 

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     

  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 x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

p. Mária Ábrahámová x   

       Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 3 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016 

 

Kontrolór obce sa ujal slova a predniesol svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 

2016. Skonštatoval, že návrh záverečného účtu obce za rok 2016 bol spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Návrh 

záverečného účtu obce bol v zmysle § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený 15 dní pred schválením na úradnej tabuli 

obce.  

      V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách odporúčam obecnému zastupiteľstvu 

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 výrokom celoročné hospodárenie 

sa schvaľuje bez výhrad.  

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

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

hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 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. 
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K bodu 4 

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 

 

Obec v roku 2016 mala stanovený vyrovnaný rozpočet – príjmy celkom 484 910,00 Eur, výdavky 

celkom 484 910,00 Eur. Obec splnila príjmy na 95,06 %, t.j. 460 938,00 Eur, nakoľko nezapojila do 

rozpočtu rezervný fond – zúčtovanie I. etapy chodníka sa realizovalo až v roku 2017, bežný rozpočet 

skončil s prebytkom 157 055,02 Eur. Celkové výdavky pri nerealizovaní vyúčtovania za chodník 

skončili plnením na 67,60 %, t.j. 327 784,46 Eur a po vylúčení fondu opráv za nájomné byty a prídelu 

do SF spolu vo výške 5411,92 obec skončila s prebytkom 127 737,72 Eur.  Nakoľko obec nemá 

vytvorené žiadne iné fondy, tak v zmysle ustanovenia § 15 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov celý  prebytok  je navrhnutý na tvorbu rezervného fondu. 

K bodu sa prihlásil s komentárom p. Ozogány a bez súhlasu poslancov predniesol svoje pripomienky 

k Záverečnému účtu obce. Nakoľko však Návrh Záverečného účtu bol riadne 15 dní vopred 

zverejnený na pripomienkovanie a do zasadnutia OZ žiadne pripomienky nikto nevzniesol, jeho 

pripomienky neboli akceptované. 

Poslanec M. Jánošík namietal, že Návrh záverečného účtu neprešiel jednaním vo finančnej komisii 

a informoval sa na príspevok ZŚ Miloslavov. Návrh bol riadne zverejnený, finančná komisia mohla 

k návrhu zasadnúť. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje záverečný účet obce 

za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

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. 

Ďalej dal starosta obce hlasovať poslancom OZ o prídelu na tvorbu rezervného fondu: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 127 737,27 Eur. 

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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K bodu 5 

Projekt výstavby chodníka 2. etapy Hviezdoslavov – Podháj 

Ing. J. Karaba informoval prítomných, že v máji tohto roku sme vybudovaním 4 ks priechodov pre 

chodcov ukončili výstavbu 1.etapy chodníka pre chodcov vedúceho pozdĺž Hlavnej ulice. 

Medzičasom sme v zmysle prijatých uznesení z minulého roka pracovali na príprave a povoľovaní 

ďalších etáp chodníka. V súčasnosti je už vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Chodník 

pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 2.etapa“, ktorá sa napája tam, kde v starej časti obce skončila 

1.etapa chodníka a vedie až do časti Hviezdoslavov – Podháj, a to najskôr po tej istej strane cesty 

a potom cez priechod pre chodcov po opačnej strane – všetko v zmysle odborného technického návrhu 

autorizovaného projektanta. Stavba sa skladá z dvoch častí – samotný chodník a verejné osvetlenie. 

Z predbežných rozpočtov na jednotlivé časti stavby ide spolu o hodnotu zákazky vo výške 157.067,48 

EUR (s DPH). Čo sa týka financovania chodníka, v súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne eurofondové 

dotačné výzvy na projekty chodníkov. Program rozvoja vidieka ako jediný operačný program, ktorý 

podporuje projekty budovania infraštruktúry v takejto hodnote, už od minulého roka neschvaľuje 

žiadne žiadosti, a spolu s ním stojí aj možná refundácia prostriedkov zaplatených za vybudovanie 

chodníka 1.etapy. Je zrejmé, že túto výstavbu bude potrebné financovať predovšetkým z vlastných 

zdrojov obce – t.j. z prebytku finančného rozpočtu a/alebo miestnych poplatkov za rozvoj. Dá sa  

očakávať, že po ukončení verejného obstarávania sa táto suma veľmi pravdepodobne ešte zníži. 

Odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť tento zámer tak, ako je v návrhu uznesenia, v súvislosti 

s čím by sa malo bezodkladne začať s prípravou a realizáciou verejného obstarávania na dodávateľa 

stavby. V prípade, že sa v procese verejného obstarávania nevyskytnú nejaké komplikácie, je podľa 

mňa možné, aby sa výstavba chodníka začala ešte v septembri tohto roka, čo nám umožní mať 

chodník do Podhája ešte tento rok.   

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

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

stavby „Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 2.etapa“ – časť spevnené plochy a časť verejné 

osvetlenie, v celkovej predpokladanej hodnote 157.067,48 EUR, a poveruje starostu obce, aby 

uskutočnil verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje 

výdavky na služby verejného obstarávania na dodávateľa stavby vo výške max. 1.500 EUR. 

 

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. 

 

 

K bodu 6 

Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 4/6 z 5.5.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 5.5.2015 na základe žiadosti občanov obce schválilo 

zámer previesť pozemok evidovaný na LV č. 177, p. č. 116/60 druh pozemku orná pôda o výmere 391 

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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cena 25 eur za 1 

m2  , pričom osobitný zreteľ sa odôvodnil tým, že vzhľadom na výmeru pozemku a jeho tvar a na to, že 

k nemu nevedie prístupová cesta a tým nemá obec možnosť jeho ďalšieho vyžitia. 
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V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce bol tento schválený zámer zverejnený na web stránke 

obce na viac ako 15 dní pred schvaľovaním a schválenie samotného prevodu pozemku bolo zaradené 

do programu zasadnutia OZ dňa 22.10.2015. Poslanci tento prevod ale neschválili . 

Na základe stanoviska právneho zástupcu obce by bolo vhodnejšie prevod tohto majetku obce  

realizovať obchodnou verejnou súťažou. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

 

 

 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

schvaľuje zrušenie uznesenia OZ č. 4/6 z 5.5.2015 

 

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. 

K bodu  7 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku par. č. 116/60 

 

Starosta obce predniesol žiadosť p. Uličného na doriešenie odpredaja pozemku parc. č. 116/60, LV 

177 o výmere 2 x 87 m. Právny zástupca navrhuje dva spôsoby, ako možno pri odpredaji postupovať – 

formou verejnoobchodnej súťaže alebo priamo licitovaním záujemcov. Medzi poslancami sa 

rozprúdila debata ohľadom výšky ceny a m2. Poslanci navrhli minimálnu cenu 25 €/m2.  

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

OZ na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje  

a) zámer prevodu pozemku KN-C, parcela číslo 116/60 o výmere 175 m2, druh pozemku – orná 

pôda, katastrálne územie obce Hviezdoslavov, okres  Dunajská Streda, LV 177 obchodnou verejnou 

súťažou, 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže s minimálnou požadovanou cenou 25,00 Eur/ m2. 

 

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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K bodu 8 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku par. č. 116/1    

 

Starosta obce predniesol žiadosť p. Igora Mihaloviča o odkúpenie pozemku parc. č. 116/1, LV 177 

o výmere 284 m2, nepravidelného tvaru, o údržbu ktorého sa žiadateľ stará niekoľko rokov. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

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  

p. Mária Ábrahámová  x  

       Uznesenie nebolo schválené. 

K bodu 9 

Odvolanie a voľba člena Komisie kultúry, vzdelávania a športu 

Tento bod bol zaradený v súvislosti s ukončením poslaneckého mandátu Mgr. Adely Druskovej. Za 

nového člena tejto komisie starosta navrhol Ing. J. Karabu. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

A) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh zmeny zloženia Komisie kultúry, 

vzdelávania a športu a odvoláva predsedu komisie p. Mgr. Adelu Druskovú. 

 

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. 

Uznesenie: 

B) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh zmeny zloženia Komisie kultúry, 

vzdelávania a športu a schvaľuje za člena predsedu p. Ing. Jána Karabu. 

 

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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K bodu 10 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch 

Starosta obce informoval o žiadostiach p. Ruttmárovej a p. Lakiovej – obyvateliek nájomných bytov 

v Hviezdoslavove č. 197 na predĺženie nájomných zmlúv. Podmienky priemerného zárobku spĺňajú, 

neevidujeme sťažnosti na uvedené osoby a nemajú pozdĺžnosti voči obci a preto starosta doporučuje 

prijať uznesenie o predĺžení nájmu. 

Ing. Karaba navrhol prenájom na ďalšie dva roky. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálov schvaľuje: predĺženie 

nájomnej zmluvy s p. Líviou Ruttmárovou na obdobie ďalších 24 mesiacov a poveruje starostu obce, 

aby uzatvoril k tejto zmluve dodatok v zmysle tohto uznesenia a schvaľuje predĺženie nájomnej 

zmluvy s p. Priskou Lakiovou 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   

p. Mária Ábrahámová x   

       Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 11 

Diskusia a interpelácie 

 

Starosta obce informoval o Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Lekárskej 

služby prvej pomoci v Šamoríne v zastúpení firmou. Rescue – BH, s.r.o. so sídlom Dunajská 43/A 

v Šamoríne. Poskytuje pohotovostné služby občanom okolitých obcí, aj z Hviezdoslavova. Príspevok 

na rok 2017 žiadajú vo výške 1 euro/ rok a obyvateľa. V prípade obce Hviezdoslavov ide o sumu 

1369,00 Eur. Starosta vyzval prevádzkovateľov, aby predložili aj návrh zmluvy a potom bude 

predmetom jednania OZ. 

 

Poslanec Jánošík sa informoval na zmluvný vzťah s firmou Marot EKO, ktorá prevádzkuje skládku 

stavebného odpadu v obci a má za to, aby sa obec začala o túto skládku zaujímať i napriek tomu, že 

firma štvrťročne platí zmluvný poplatok 3.900,00 Eur, ale stavebný odpad podľa jeho názoru len 

pribúda, nič sa s ním nedeje a má obavy, aby skládka jedného dňa nepripadla na likvidáciu obci.  

/jedná sa o nájomnú zmluvu, ktorá bola uzatvorená starostom p. Čepkom/ 

 

V rámci diskusie p. Kleskeň upozornil, že v rámci redizajnu obecnej stránky je zverejnené nesprávne 

RO. č. 1/2016, aby obec dala toto RO do súladu. 

 

Poslanec Jánošík sa informoval o stave žiadosti z predchádzajúcich OZ o povolenie autodielne – 

žiadateľ doložil súhlasy dotknutých susedov a začalo stavebné konanie. 

Poslanec Jánošík sa informoval o stave žiadosti z predchádzajúcich OZ o povolenie súkromnej MŠ – 

žiadateľke sa nepodarilo doložiť súhlasné stanoviská. 

 

 



9 

 

 

K bodu 12 

O 19,20 hod starosta poďakoval prítomným a poslancom za účasť a zasadnutie zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hviezdoslavove, 25.5.2017 

 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Gergelová 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba 

    Mária Ábrahámová  

 

 

  

 

 

        PhDr. Marek Kúdela 

               Starosta obce 

 


