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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov 

konaného dňa 15. 3. 2018 
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. Ján Karaba 

  Marián Németh 

  Ing. Jaroslava Polakovič 

  Ing. Ľubor Štefík 

      

 

Neprítomní poslanci:  Mgr. Peter Krempaský, 

Ostatní prítomní:    Podľa prezenčnej listiny 

 

Navrhovaný program: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 + stanovisko 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ 

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 

7. Zmluva o dielo „Prístavba MŠ formou modulov“ 

8. Zmluva o postúpení práv stavebníka 

9. Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadení vecných  bremien v prospech tretej osoby 

10. Žiadosť o prenájom alebo predaj obecných pozemkov (p. Meszáros) 

11. Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku (p. Kolaciak) 

12. Oprava výtlkov/komunikácii v obci Hviezdoslavov 

13. Schválenie realizácie - zábradlie, doplnenie chodníka 

14. Harmonogram plánovaných zasadnutí OZ na rok 2018 

15. Odvolanie člena komisie 

16. Rôzne 

17. Diskusia a interpelácie 

18. Záver 

 

 

 

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

starosta obce o 18,05 hod. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov OZ, a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
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Prítomní poslanci:  

 

 

 

 

 

Ing. Štefík príchod o 18.10 hod 

 

K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol : Ing. Jána Karabu a p. Mareka 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 doplnenie 

programu o bod Návrh na zníženie poplatku za komunálny odpad pre dôchodcov  ako bod 15 

a ostatné body posunúť.  

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     

       Doplnenie programu bolo schválené 

 

 

 

Poslanec Áno Nie 

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   
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Starosta dal poslancom OZ hlasovať o programe v znení: 

Program: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 + stanovisko 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ 

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 

7. Zmluva o dielo „Prístavba MŠ formou modulov“ 

8. Zmluva o postúpení práv stavebníka 

9. Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadení vecných  bremien v prospech tretej osoby 

10. Žiadosť o prenájom alebo predaj obecných pozemkov (p. Meszáros) 

11. Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku (p. Kolaciak) 

12. Oprava výtlkov/komunikácii v obci Hviezdoslavov 

13. Schválenie realizácie - zábradlie, doplnenie chodníka 

14. Harmonogram plánovaných zasadnutí OZ na rok 2018 

15. Návrh na zníženie poplatku za komunálny odpad pre starobných dôchodcov 

16. Odvolanie člena komisie 

17. Rôzne 

18. Diskusia a interpelácie 

19. 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 rokovania 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. 
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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 poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

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. 

 

O 18,10 hod sa na zasadnutie OZ dostavil Ing. Ľubor Štefík. 

 

K bodu 3 

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 + stanovisko 

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete v skratke oboznámil prítomných so Záverečným účtom 

obce Hviezdoslavov aj so stanoviskom hlavného kontrolóra. Starosta obce dal poslancom OZ 

hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017. 

2. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu potvrdzuje, že obec 

v priebehu roka schodok kapitálového rozpočtu financovala finančnými prostriedkami z 

rezervného fondu. 

3. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje: 

    a). Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad. 

    b). Prídel do rezervného fondu obce v sume 159 121 eur. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 4 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda 

Kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete oboznámil prítomných s návrhom VZN o organizácii 

miestneho referenda, ako aj s navrhnutými pripomienkami a ich vyhodnotením. Poslanci 

s vyhodnotenými pripomienkami súhlasili, vr. pripomienky č.6, t.j. v § 5 ods. 5 vypustiť 

znenie „deň“ a nahradiť ho novým znením „5dní“. Po ukončení diskusie  starosta obce dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje VZN 

v zmysle navrhnutého vyhodnotenia pripomienok, s výnimkou pripomienky v bode 6, ktorú 

schvaľuje. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 

Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ 

Predkladateľ Ing. Stanislav Fekete oboznámil OZ s novelou zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválenou v januári 2018 NR SR.  Tento 

zákon nadobudne účinnosť 1. apríla 2018.  V rámci novely zákona sa zmenilo aj znenie § 12 

ods. 5, keď sa upravilo  kvórum poslancov potrebných na schválenie zmien návrhu programu 

zasadnutia OZ. Podľa doteraz platného znenia na schválenie zmeny návrhu programu bola 

potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Od 1.4.2018 zmeny návrhu programu 

musí podporiť nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Podľa úvodovej správy k novele 

zákona je táto zmena odôvodnená nasledovne: 

Skúsenosti s podstatnými či viacerými zmenami programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

od vopred zverejneného programu, a to bezprostredne pred jeho začatím, odôvodňujú 

navrhované sprísnené kvórum hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva na rozdiel od 

všeobecnej úpravy hlasovania. 

Zmenou návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa rozumie doplnenie alebo 

vypustenie bodu v návrhu tohto programu, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona 

o obecnom zriadení. Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Dodatok č. 

1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

     Uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu 6 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 

Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov so správou o kontrolnej činnosti, 

pričom zdôraznil, že v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predložil súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 

2017 vypracovanú na základe výsledkov kontrol vykonaných v priebehu roka v súlade 

s plánmi kontrolnej činnosti. Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 

Zmluva o dielo „Prístavba MŠ formou modulov“ 

Dňa 31.10.2017 bolo vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 15340 – WYP zverejnené 

obstarávanie predmetu zákazky „Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou 

modulov“. Verejné obstarávanie zabezpečovala pre obec na základe mandátnej zmluvy p. 

Dagmar Melotíková, osoba spôsobilá na verejné obstarávanie. 

Ponuku do súťaže predložili nakoniec celkovo 3 spoločnosti – SWIETELSKY – Dopravné 

a inžinierske stavby oblasť JUH, Energy technologies, s.r.o. a RIKOSTAV CONTAINER, s. 

r.o.. V rámci posudzovania, či uchádzači splnili podmienky účasti, bolo zistené, že spoločnosť 
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RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. nezložila súťažnú zábezku, čoho dôsledkom bolo 

vylúčenie tohto uchádzača zo súťaže. Zvyšné dve spoločnosti postúpili do druhého kola, 

v rámci ktorého súťažili medzi sebou v kritériu ceny formou elektronickej aukcie. Najnižšiu 

cenu vo výške 641.138,92 EUR nakoniec ponúkla spoločnosť Energy technologies, s.r.o., 

ktorá sa tak stala víťazným uchádzačom. Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje uzatvorenie 

Zmluvy o dielo na stavebné práce na predmet zákazky: „Prístavba materskej školy 

Hviezdoslavov formou modulov“ s víťazným uchádzačom Energy technologies, s.r.o., 

Kamenná 19. 010 01 Žilina, v súlade s výsledkom verejného obstarávania pod č. 15340 – 

WYP.  

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

     Uznesenie bolo schválené. 

 
 

 

K bodu 8 

Zmluva o postúpení práv stavebníka 

Starosta obce informoval, že ide o postúpenie práv a povinnosti spoločnosti XL four s.r.o. na 

obec vo veci výstavby chodníka Čerešňárka od hlavnej cesty po Hviezdne bývanie , je to 

projekt, ktorý bol vypracovaný a má stavebné povolenie a bude naňho nadväzovať chodník po 

Kvetoslavov. Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  schvaľuje  Zmluvu o 

postúpení práv a povinností stavebníka so spoločnosťou XL four s.r.o. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 9 

Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadení vecných  bremien v prospech tretej osoby 

Ide o doplnenie k schválenému uzneseniu na vecné bremená spoločnosti ARNAD s.r.o., na 

základe ktorého bola schválená Zmluva o budúcej zmluve, avšak Západoslovenská 

distribučná požaduje iné znenie uznesenia, o čom dal starosta hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Zmluvu 

o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby, uzatváranú medzi žiadateľom: Arnad 

spol. s r.o., so sídlom Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava, IČO: 31 392 831  a povinným 

z vecného bremena: Obcou Hviezdoslavov, so sídlom Hviezdoslavov č. 8, 930 41 

Hviezdoslavov, IČO: 00 305 456, v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 

za účelom pripojenia stavby žiadateľa k distribučnej sústave oprávneného umiestnením 

podzemného káblového NN (1 kV) vedenia, vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich 

prevádzku, na zaťaženú nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného 

bremena, a to: 

  

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 

Žiadosť o prenájom alebo predaj obecných pozemkov (p. Meszáros) 

Starosta obce informoval o žiadosti, ktorú si podali Ing. Arnold Mészáros a Alžbeta 

Mészárosová zo Štvrtka na Ostrove, ktorí ako vlastníci parciel parcely ,,E" č. 1134/1, orná 

pôda v katastrálnom území obce Hviezdoslavov vedenej na LV č. 424 žiadajú o možnosť 

prenájmu alebo odkúpenia týchto parciel vedených na LV č. 177. Podľa žiadosti uvedené 

parcely majú slúžiť na zabezpečenie prístupu k parcele E-1134/1 vo vlastníctve žiadateľov, 

ktorá sa má využívať na poľnohospodárske účely - pestovanie ovocia a zeleniny. Po rozsiahlej 

odmietavej diskusii starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

 

 

 

 

Parcelné 

číslo 

Register 

KN 

LV 

č. 

Výmera 

v m2 

Druh 

pozemku 

Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

1190/6 E 177 8542 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Hviezdoslavov Hviezdoslavov 
Dunajská 

Streda 



 9 

Návrh uznesenia:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje presunutie 

prejednávania tohto bodu na niektoré z ďalších zasadnutí obecného zastupiteľstva po doplnení 

relevantných informácií. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 

Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku (p. Kolaciak) 

Starosta obce informoval o podanej žiadosti p. Kolaciaka, majiteľa bytu v bytovom dome č. p. 

Hviezdoslavov 22, v ktorej žiada o prenájom pozemku vo vlastníctve obce v bezprostrednom 

susedstve s bytovkou, na ktorom by chcel osadiť plechovú garáž. 

Vzhľadom na nejasnosť miesta osadenia, cenu prenájmu a pod. poslanci dali návrh na presun 

prejednávania tohto bodu na niektoré z ďalších zastupiteľstiev (starosta uviedol, že v žiadosti 

je aj návrh osadenia garáže na pozemku, požadovaná výmera), o čom dal starosta obce aj 

hlasovať: 

Návrh uznesenia:  
OZ na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje presunutie prejednávania 

tohto bodu na niektoré z ďalších zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    x 

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

     Uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu 12 

Oprava výtlkov/komunikácií v obci Hviezdoslavov 

Tak ako minulý rok, po zime je nutné opraviť vzniknuté výtlky, aby sa zamedzilo ďalšiemu 

vzniku škôd na našom majetku. Na opravu Kolmej a Kríkovej ulice sa plánuje postupne 

použiť kamenná drť, ktorou sa zaplnia jamy na poľnej ceste. Starosta obce dal poslancom OZ 

hlasovať: 
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Návrh uznesenia:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu:  

a)  schvaľuje opravu výtlkov v Obci Hviezdoslavov a zavezenie jám na komunikáciách 

kamennou resp. asfaltovou drťou,  

b)  schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na opravu výtlkov 

a komunikácie v maximálnej výške 6.000,- EUR,  

c)  poveruje starostu, aby zabezpečil opravu výtlkov/komunikácii. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 

Schválenie realizácie - zábradlie, doplnenie chodníka 

Z dôvodu bezpečnosti chodcov, ktorí sa pohybujú na chodníkoch pri Hlavnej ceste 

v Hviezdoslavove, je nutné vybudovať zábradlie, ktoré bude chrániť peších, ktorí využívajú 

chodník k ŽST Kvetoslavov - zastávka. Zamedzí sa tak vjazdu vozidiel na chodník, 

ohrozovaniu chodcov v tejto lokalite a obmedzí sa tak vznik kolíznych situácií. Na realizáciu 

tohto zábradlia obec dostala povolenie od ODI Dunajská Streda. 

Navrhuje sa zároveň realizácia doplnenia chodníka I.etapy (Hlavná ulica) o dva úseky, ktoré 

neboli riešené v rámci projektu výstavby chodníka I.etapy. Starosta obce dal poslancom OZ 

hlasovať: 

Návrh uznesenia:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje: 

a/ realizáciu zábradlia pri ŽST Kvetoslavov – zastávka a doplnenie chodníka I.etapy (Hlavná 

ulica), 

b/ použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v maximálnej výške 5.000 EUR na 

realizáciu zábradlia pri ŽST Kvetoslavov – zastávka a doplnenie chodníka I.etapy (Hlavná 

ulica),  

c/ poveruje starostu zabezpečiť realizáciu navrhnutých opatrení 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    x 

Ing. Ján Karaba x     

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 14 

Harmonogram plánovaných zasadnutí OZ na rok 2018 

Starosta obce predložil svoj návrh termínov na zasadnutie OZ. Keďže neboli žiadne 

pripomienky, starosta obce dal o tomto bode hlasovať. 

Návrh uznesenia:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram plánovaných zasadnutí OZ na rok 2018 takto: 

12.apríla (štvrtok) o 18.00 

21.júna (štvrtok) o 18.00 

13.septembra (štvrtok) o 18.00 

18.októbra (štvrtok) o 18.00 

22.novembra (štvrtok) o 18.00 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 

Návrh na zníženie poplatku za komunálny odpad pre starobných dôchodcov 

Ing. Gergelová objasnila, že VZN obce rieši zľavu pre starobných dôchodcov len na základe 

žiadosti o zmiernenie tvrdosti zákona a je na poslancoch, aby určili percento zľavy, či 50 – 

60, alebo viac... Po rozsiahlej diskusii k bodu dal starosta obce poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje v zmysle § 

82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  v znení neskorších predpisov 

zníženie poplatku za komunálny odpad o 60 % pre poplatníka – poberateľa starobného 

dôchodku, ktorý žije v samostatnej domácnosti, alebo pre max. 2 osoby poberateľov 

starobného dôchodku žijúcich  v spoločnej domácnosti, a to na základe žiadosti.  
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

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 16 

Odvolanie člena komisie 

Starosta obce na základe zistenia pracovníkov SÚ a to skutočností, že člen stavebnej komisie 

podporuje čiernu stavbu na Športovej ulici, navrhol odvolať člena stavebnej komisie, ktorý aj 

napriek písomným upozorneniam vyveseným na stavbe, že sa jedná o nepovolenú /čiernu/ 

stavbu, stavbu dovolil pripojiť sa na jeho zdroj vody a elektrickú energiu, čo bolo aj obrazovo 

zdokumentované a OZ predložené. P. Ozogány tvrdil, že neposkytol nepovoleným stavbám 

elektrickú energiu ani vodu, čo fotodokumentácia vyvrátila.  Starosta obce dal poslancom OZ 

hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny zloženia Komisie územného plánovania, 

výstavby a rozvoja a odvoláva člena komisie p. Jána Ozogányho. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    X 

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič   X 

p. Mária Ábrahámová x     

     Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

K bodu 17 

Rôzne 

 

Starosta obce informoval občanov: 

 

 závada na osvetlení v časti Záhrad je nahlásená, ale z dôvodu nepriaznivého počasia 

nebolo možné závadu odstrániť. Poškodenie pravdepodobne vzniklo pri pokládke 

optického kábla - predpokladáme, že závada na VO bude odstránená do konca marca 

2018.  

 máme vypracovaný dopravný projekt (teraz je vo fáze schvaľovania dotknutými 

orgánmi), ktorý počíta s osvetleným prechodom pre chodcov cez cestu II/503 ŠA-SC 

do Záhrad a so znížením rýchlosti v celej časti Záhrady na 20km/h. Celá časť Záhrady 

bude Obytnou zónou. Na hlavnej ceste II/503 bude znížená rýchlosť na 50 km/h, 

posunutie značky začiatok Obce Hviezdoslavov /táto časť projektu sa týka Záhrad 

a Hviezdneho bývania/. 

 fy. Hviezdne bývanie s.r.o., pracuje na získaní kladných vyjadrení dotknutých orgánov 

k projektu chodník Hviezdne bývanie - Kvetoslavov. Obec poskytne maximálnu 

možnú súčinnosť pri tomto projekte.  

 fy. Optotel, je povinná dať rozkopávky do pôvodného stavu, samozrejme s ohľadom 

na možnosti - počasie. Občania, ktorí nemajú pri svojej nehnuteľnosti po zásahu 

firmy upravené pozemky do pôvodného stavu, nech to e-mailom oznámia na 

obecný úrad. 
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 Podujatia, ktoré chystáme aj v roku 2018:   

o Futbalový turnaj o pohár starostu obce  

o Deň detí, Deň obce Hviezdoslavov  

o Posedenie s dôchodcami  

o Ochutnávka zabíjačkových špecialít  

o Tanečná zábava  

o Brigáda spojená s výsadbou nových stromov  

o Súťaž vo varení gulášu  

o Zdobenie vianočného stromčeka a varenie kapustnice   

 

 Kolkáreň – bola opravená, niektoré časti budú vymenené, následne bude sprístupnená 

verejnosti, podľa prevádzkového poriadku  

 Verejné diskusné stretnutie predbežný termín máj 2018  

 

p. Polakovič – požiadala, či sa dá zamedziť zmene stavieb pred dokončením z rodinných 

domov alebo dvojdomov na štvordomy /pretože je neúnosné, keď sa v lokalite, kde malo byť 

sto domov nachádza 200 domácností, môže to byť v rozpore z územným rozhodnutím/. P. 

Kleskeň oznámil, že výstavba RD s viacerými bytovými jednotkami je v rámci stavebného 

zákona možná a developeri ju využívajú. 

...starosta preverí stav u zodpovednej osoby - vedúcej stavebného úradu. 

 

K bodu 18 

Diskusia a interpelácie 

p. Hamšík – vyjadroval sa k pozemkom, o ktorých sa hovorilo na predaj – prenájom (bod 

číslo 10). Ide o pozemky pri Vínnom kopčeku, položil otázku, prečo si občan zo Štvrtka na 

Ostrove žiada prístup k svojim pozemkom tu vo Hviezdoslavove. Nakoľko sa tento bod 

odročil, k danej téme sa budeme vyjadrovať po preverení a predaj určite neprichádza do 

úvahy. 

 - upozornil na neúčinnosť zábrany pri slepačej farme, kde ľudia zábranu odtlačili 

a odpad tam sypú ďalej. Nakoľko legislatíva nám nepomáha, starosta vyzval všetkých 

občanov, keď vidia niekoho vyhadzovať odpad, aby ho ak nie oslovili a zastavili, tak obratom 

nahlásili na obecnom úrade, prípadne štátnej Polícii. Ďalej uviedol, že OÚ pravidelne 

likviduje čierne skládky. 

p. Vargová - sa informovala na projekt, ktorý je v štádiu návrhu a je zverejnený len na 

Enviroportáli – ide o verejné pripomienkovanie, kde stavebník bol vyzvaný na doplnenie, 

k stavebnému konaniu nedošlo, nebolo to schvaľované, len sa pripomienkuje na OZ sa 

nedostalo a môže sa k tomu vyjadriť ktokoľvek. Ešte nejde o projekt, ktorý sa má realizovať. 

O 20:35 hod. odišla p. poslankyňa M. Ábrahámová 

p. Kormúth – ako to vyzerá s preberaním chodníkov a podobných vecí v HB, sú tam 

parkovacie miesta – veľký problém ...(bolo to prejednávané na minulom OZ), nebol som, ani 

to nijak nedozvedel, aspoň teda povedzte, ako to je. – Obec nemôže prinútiť p. Prešinského, 

ak nechce. V minulosti záujem mal, ale HB nebolo dostavané, tak obec záujem nemala. Ak 

chce pán Prešinský predávať parkovacie miesta, je to zároveň aj odpoveď, prečo asi nemá 

záujem odovzdať chodníky a cesty a je na obyvateľoch, či si ich od neho kúpia. 

p. Skybová  - Nadačný fond TESCO nadácia PONTIS ponúka granty do výšky 1300,00 € 

a chce sa spýtať, či by bola obec ochotná v prípade úspešnosti grantu poskytnúť miestnosť 

v KD na projekt KIDLAB detské laboratórium – je potrebné dohodnúť si termín a prísť 

prejednať na obecný úrad. 
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  - zberné nádoby na TetraPacky – sú objednané, keď budú dodané, budú 

rozmiestnené v obci. Apelujeme na občanov, aby kontajneri používali podľa farby na to, 

na čo sú určené a nie na komunálny odpad. 

 

 

K bodu 19 

Záver  

Starosta obce o 21:40 hod poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Vo Hviezdoslavove, 15.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Gergelová ........................................... 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

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

 

p. Mária Ábrahámová  .................................... 

 

         

 

  

 

 

     PhDr. Marek Kúdela 

         starosta obce 


