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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Hviezdoslavov konaného dňa 16.8.2018 
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, ekonómka-účtovníčka 

 

Prítomní poslanci:    Mária Ábrahámová 

      Ing. Ján Karaba 

   Mgr. Peter Krempaský 

Marián Németh 

  Ing. Jaroslava Polakovič 

 

Neprítomní poslanci:   Marek Jánošík, ospravedlnený 

Ing. Ľubor Štefík, ospravedlnený, príchod 18:45 hod 

 

Ostatní prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

        

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

2. Kontrola uznesení 

3. Určenie počtu poslancov a počet volebných obvodov na nové volebné obdobie 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 

5. Zmluva o poskytovaní garantovaných energetických služieb - VO 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

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

starosta obce o 18,00 hod. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov OZ, a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Skonštatoval, 

že Marek Jánošík sa ospravedlnil, Ing. Ľubor Štefík ohlásil neskorší príchod z dôvodu zlej 

dopravnej situácie. 

Prítomní poslanci:  

Poslanec Áno Nie 

p. Marek Jánošík    

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík   

Ing. Jaroslava Polakovič x  

p. Mária Ábrahámová x   

 

K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
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Starosta obce do návrhovej komisie navrhol : Ing. Jána Karabu a Mgr. Petra Krempaského 

a dal poslancom OZ hlasovať o schválení členov návrhovej komisie: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Návrhová komisia bola schválená 

 

b) program rokovania 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a dal o tomto návrhu 

hlasovať. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

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: 

Návrh uznesenia: 
c) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove určuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

Za overovateľov zápisnice a uznesení p. Máriu Ábrahámovú a Ing. Jána Karabu. 

Za  zapisovateľku: Ing. Katarínu Gergelovú. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

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. K uzneseniu č. 95/2017 ohľadne doplnenia projektovej dokumentácie vodovodu 
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a kanalizácie uviedol, že boli oslovené spoločnosti, ktoré poslala poslankyňa Ing. Polakovič, 

ale dve nereagovali na výzvu a s treťou spoločnosťou prebieha jednanie o predložení CP. 

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      

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 prijaté. 

 

K bodu 3 

Určenie počtu poslancov a počet volebných obvodov na nové volebné obdobie 

Dňa 6. júla .2018 predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na deň sobotu 

10. novembra 2018. 
A) V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnému zriadeniu v znení 

neskorších predpisov  je obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť  pred  voľbami  počet 

poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 až 2022. Počet poslancov sa určuje v závislosti od 

počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Obec 

Hviezdoslavov mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. 6.7.2018, počet obyvateľov trvalo 

prihlásených 1 739, t. z., že počet poslancov môže byť od 7 poslancov do 9 poslancov. Návrh 

na počet poslancov vo volebnom období  r. 2018 až  2022 je 7 poslancov. 

Zákon č. 180/2014 Z. z. . o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších 

predpisov v § 9  ods. 3 uvádza, že volebné obvody a počet poslancov v obci určí obecné 

zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb . 

Keďže voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie r. 2018 - 2022 sa uskutočnia 

dňa 10.novembra 2018, termín na vyhlásenie počtu volebných obvodov je 17. augusta 2018 a 

návrh na počet volebných obvodov vo volebnom období  r. 2018 - 2022 je 1 volebný obvod. 

Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

   Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu určuje, že : 

1. pre volebné obdobie od r. 2018 až 2022 bude v obecnom zastupiteľstve 7 poslancov  

    obecného zastupiteľstva,  

2. pre volebné obdobie od r. 2018 až 2022 bude v obci Hviezdoslavov zriadený jeden volebný  

    obvod. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   
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p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie  

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  je  obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Keďže voľby do orgánov samosprávy 

sú vyhlásené na deň 10. november 2018, hraničný termín na prijatie tohto uznesenia je 17. 

august 2018. S prihliadnutím na uvedené je predložený návrh na určenie rozsahu  výkonu 

funkcie starostu obce Hviezdoslavov na volebné obdobie rokov 2018až 2022 na plný 

úväzok. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu určuje rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Hviezdoslavov vo volebnom období od r. 2018 až 2022 na plný úväzok 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      

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 prijaté. 

 

K bodu 5 

Zmluva o poskytovaní garantovaných energetických služieb - VO 

V nadväznosti na uznesenie OZ zo dňa 7.9.2017 a v súvislosti so spracovanými súťažnými 

podkladmi pre verejné obstarávanie, ktoré boli poslancom OZ zaslané dňa 24.4.2018 a ktoré 

boli následne prerokované na pracovnej porade poslancov, bola dňa 27.6.2018 uzatvorená 

zmluva s Ing. Dagmar Melotíkovou na zabezpečenie služieb verejného obstarávania na 

predmet zákazky s názvom: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci 

Hviezdoslavov“. Dňa 28.6.2018 boli zo strany Ing. Dagmar Melotíkovej zaslané výzvy na 

predloženie ponúk potenciálnym uchádzačom. Zároveň bola výzva zverejnená na web stránke 

obce a ww-ezákazky. Priebeh a výsledok verejného obstarávania dostal každý poslanec 

v materiáloch. 

Výsledkom VO je predložená ponuka od spoločnosti V-elektrik, s.r.o., Budyšínska 38, 

Bratislava. Uchádzač predložil požadovanú technickú dokumentáciu vrátane vzorky LED 

svietidla, čím preukázal splnenie technických požiadaviek. V návrhu na plnenie kritérií 

(ekonomická časť) predložil ponuku, ktorá pri celkovej cene diela 49.963,79 EUR, ktorá bude 

financovaná z prostriedkov uchádzača, garantuje celkové ročné úspory zo zrealizovaných 

opatrení na úrovni 8.206,16 EUR. Cenu za realizáciu opatrení stanovil koeficientom 96% vo 

výške 7.877,91 EUR, čo znamená kladný rozdiel ako ekonomickú výhodnosť pre verejného 

obstarávateľa vo výške 328,25 EUR ročne, resp. 3939 EUR počas obdobia 12 rokov. 

Vzhľadom na to, že uchádzač splnil všetky podmienky VO a zároveň predložil ponuku 

s ekonomicky pozitívnou hodnotou pre obec, odporúča starosta obce zmluvu schváliť. 

Podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom začne proces vypracovania realizačného projektu, 

ktorý obec musí odsúhlasiť a potom nastane trojmesačné obdobie na realizáciu, t.j. počas 12 
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rokov obec bude mať zmodernizované verejné osvetlenie a zabezpečenú údržbu osvetlenia na 

tomto osvetlení.  

 

Návrh uznesenia: 

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

výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Modernizácia a rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“ a schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 

garantovaných energetických služieb s víťazným uchádzačom spoločnosťou V-elektrik, s.r.o., 

Budyšínska 38, 831 02 Bratislava. 

 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

O 18:42 hod odišiel p. Marián Németh. 

O 18:45 hod prišiel p. Ing. Ľubor Štefík. 

K bodu 6 

Diskusia 

starosta obce informoval o  

- ukončení rekonštrukcie domu smútku, výmene vstupných dverí a renovácii lavičiek na 

cintoríne; 

- oprave výtlkov v obci formou emulzie a kameniva; 

- podpise zmluvy na dopravný projekt a začatí jeho realizácie v najbližších dňoch; 

- o posilnení údržby obce o nového pracovníka a pracovníka na zbernom dvore; 

p. Polakovič – navrhla možnosť riešiť kontajnerový zber druhotných surovín –sklo, kovy 

a pod. formou klietok s otváraním na čipovú kartu, kľúč a pod., ktorý by si každý obyvateľ za 

poplatok zaobstaral na OÚ; 

p. Karaba – navrhol obdobne riešiť aj stojisko na bicykle pri vlakovej zastávke; 

p. Krempaský – navrhol preveriť, prípadne prehodnotiť zmluvu s MAROT EKO s.r.o. 

/stavebný odpad/ oproti zbernému dvoru. 

 

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

zastupiteľstva o 19:10 hod. 

 

V Hviezdoslavove, 17.8.2018 

 

Overovatelia:   

 

Ing. Ján Karaba 

 

Mária Ábrahámová 

 

         PhDr. Marek Kúdela 
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         starosta obce 

 


