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Zápisnica  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 11.11.2021 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA., starosta obce Hviezdoslavov 

JUDr. Mário Vanc, LLT., hlavný kontrolór obce 

    

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký    

  Mgr. Janka Almášiová 

 Ing. Ján Karaba 

   Ing. Adam Takáč 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

01. Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho finančného stavu obce  

03. Výročná správa obce Hviezdoslavov za r. 2020  

04. Zaradenie Cirkevnej spojenej školy sv. Martina do siete škôl a šk. zariadení SR  

05. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

06. Zmluva o zriadení vecných bremien (Západoslovenská distribučná, a. s.)  

07. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Športový areál Bez bariér (ŠPORTFINAL, s. r. o.)  

08. Voľba a odvolávanie členov komisií  

09. Zmluva o zriadení vecných bremien (Západoslovenská distribučná, a. s. a PLUS SK, s. r. 

o.)  

10. Rôzne  

11. Diskusia s občanmi a záver 

 

K bodu 1 

Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril starosta obce, Marek Lackovič. 

Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomní sú 5 poslanci, a preto je obecné 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta informoval, že poslanec Ing. Cvengroš a Mgr. 

Šalátová Sumihorová ospravedlnili svoju neprítomnosť. 

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Františka Kaveckého  a dal poslancom 

OcZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 

Uznesenie č. 63/2021: 

 

a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Kavecký. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Návrhová komisia bola schválená. 

b)Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby navrhla overovateľov zápisnice 

a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení Ing. Jána 

Karabu a Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. Starosta obce 

dal poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 

 

b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Jána Karabu a Mgr. Janku 

Almášiovú, a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

 

c)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Predložený návrh programu bol schválený. 

 

K bodu 2 

P. starosta informoval, že prílohu tohto bodu tvorí prehľad uznesení a aktuálne 

finančné dáta. Uznesenia sú farebne rozlíšené, podľa toho či sa ešte plnia alebo sú už splnené. 

Schválené uznesenia sa priebežne plnia a procesujú. Čo sa týka financií, p. starosta ďakuje 

ekonomickému úseku obce, ktorý reprezentuje p. prednostka, za detailne spracované finančné 
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dáta, ktoré sumarizujú tabuľky v prílohe tohto bodu. Informácie, ktoré sa týkajú finančných 

dát (prehľad o obecných účtoch a prehľad o viazaných a účelových financiách) sú ku dátumu 

31.10. 2021. 

P. starosta vyzval poslancov na prípadné otázky a pripomienky, keďže z pléna 

nezazneli žiadne, vyzval návrhovú komisiu na prednesenie prislúchajúceho uznesenia a 

poslancov na hlasovanie.  

 

Uznesenie č. 64/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e  

a) plnenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,  

b) aktuálny finančný stav vyplývajúci z predložených dokumentov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 

P. starosta informoval prítomných o nasledovných skutočnostiach: 

Prílohu tohto bodu rokovania tvorí samotná Výročná správa obce Hviezdoslavov za r. 2020 

a stanovisko finančnej komisie. Spracovateľkou Výročnej správy obce je p. prednostka, Jana 

Krajmer. Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku sa dňa 30.10.2021 na jej zasadnutí 

uzniesla na tom, že odporúča zobrať obecnému zastupiteľstvu Výročnú správu na vedomie.  

Výročná správa je pomerne rozsiahly a detailne spracovaný dokument. Čitateľovi 

poskytuje aktuálne informácie a špecifiká. Informácie sú sprehľadnené v tabuľkách a grafoch.  

 

Uznesenie č. 65/2021:  

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e predloženú Výročnú správu obce za rok 2020. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 4 

Spracovateľom tohto bodu je starosta obce. Prílohu tohto bodu tvorí samotná žiadosť, 

dôvodová správa a Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 27.1.2021. 

V zmysle § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov 

žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo 

pracoviska praktického vyučovania do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca 

kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, 

stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené.  

Žiadosť obsahuje: 

- podľa § 16 ods. 1 písm. l) - súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. 

d) a e)*, ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské 

zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce. 

Z toho dôvodu žiadateľ – Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 

7, 814 92 Bratislava, požiadal dňa 28.9.2021 (viď priložená príloha) obec Hviezdoslavov o 

vydanie súhlasu so zaradením horeuvedeného zariadenia do siete škôl podľa Zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Žiadateľ v priloženej žiadosti zároveň vysvetľuje, že sa rozhodol spojiť 

svoje subjekty do jednej právnickej osoby. 

Aplikuje sa pritom rovnaký postup, ako tomu bolo počas OcZ konaného dňa 

11.2.2021, kedy boli udelené súhlasy pre „pôvodné“ zariadenia a súčasti CZŠ sv. Martina. 

Dokončenie nových a moderných zariadení (pavilónu A), nachádzajúcich sa na 

Školskej ul. vo Hviezdoslavove, úspešne prebehlo v 1. polroku 2021, kedy prebehol 

i kolaudačný proces. 

P. starosta skonštatoval, že hlavný kontrolór obce kontroloval zákonitosť a správnosť 

celého procesu. Hlavný kontrolór obce JUDr. Vanc zhodnotil, že komunikoval 

s Ministerstvom školstva a ministerstvo potvrdilo a vyhodnotilo, že žiadosť Cirkevnej 

základnej školy bola úplná a v poriadku. 

 

Uznesenie č. 66/2021:  

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e udelenie súhlasu so zaradením Cirkevnej spojenej 

školy sv. Martina vo Hviezdoslavove do siete škôl a školských zariadení SR k 1.1.2022 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 5 

Spracovateľkou Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 1/2018  o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev je p. Renáta Orgoňová, referentka správy ulíc a majetku obce. 

K Návrhu Dodatku č. 1 neeviduje OcÚ Hviezdoslavov ani jednu pripomienku. Návrh bol 

zverejnený 4.10.2021 na Úradnej tabuli aj webovom sídle obce. P. starosta upresnil, že ide 

o pozmeňovací návrh, ktorý spočíva v zmene dikcie. Prílohu tohto bodu tvorí aj samotný 

Návrh Dodatku č. 1/2021 k VZN č.1/2018.  

P. starosta vyzval k slovu poslanca Ing. Karabu, ktorý spolupracoval s p. Orgoňovou a 

ktorý upresnil, že pozmeňovací návrh nemení samotný obsah, dochádza iba ku zmene dikcie 

textu a spresňuje ho. Ing. Karaba poznamenal, že prílohou dodatku by mala byť mapa 

s vyznačením ulíc, ktoré sa dopĺňajú alebo rušia.  

Niektoré ulice sa rušia, niektoré dopĺňajú, dopĺňajú sa aj lomové body. Dodatok 

nadobudne účinnosť ku 1.12.2021. 

Uznesenie č. 67/2021:  

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2018 o určení názvov 

ulíc a iných verejných priestranstiev, s účinnosťou od 1.12.2021, v znení podľa 

pozmeňovacieho návrhu poslanca Ing. J. Karabu. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 

P. starosta uviedol všetkých prítomných do problematiky tohto bodu rokovania OcZ: 

Tento bod obsahuje ďalšie prílohy, a to dôvodovú správu, geometrický plán, Zmluvu 

o budúcej zmluve z r. 2019, Návrh samotnej zmluvy a pripomienkovaný Návrh zmluvy. 

Dôvody sú detailne popísané v návrhu zmluvy, Čl. 2 – Úvodné ustanovenia: 

1. Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nasl.  

nehnuteľností – pozemkov: p.č. 1253/101, 1253/1, 148/1, 38/10.  

2. Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia 

elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 

„Povolenie“) a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území, 

na ktorom sa nachádza aj zaťažená nehnuteľnosť.  

3. Oprávnený je investorom stavby s názvom „DS-Hviezdoslavov, VN228-437, TS, VNK“ 

(ďalej len „Elektroenergetická stavba“), v rámci ktorej vybudoval na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy. 

4. Výstavba Elektroenergetickej stavby bola povolená stavebným povolením č. S 2018/985-

003 vydaným stavebným úradom obce Kvetoslavov dňa 27.05.2019, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 27.06.2019 (ďalej len „Stavebné povolenie“).  
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5. V rámci Elektroenergetickej stavby boli na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 34125361-

190/2021, úradne overeným dňa 22.09.2021 pod číslom G1-2324/2021 (ďalej len 

„Geometrický plán“) ako: 

1) diel 3 o výmere 374 m2 – pozemok reg. KN-E parc.č. 1253/101, 

2) diel 4 o výmere 208 m2 – pozemok reg. KN-E parc.č. 1253/1, 

3) diel 2 o výmere 17 m2 – pozemok reg. KN-C parc.č. 148/1, 

4) diel 1 o výmere 5 m2 – pozemok reg. KN-C parc.č. 38/10, 

umiestnené nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy: 

a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, 

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len 

„Elektroenergetické zariadenia“). Kópia časti Geometrického plánu týkajúca sa 

Zaťaženej nehnuteľnosti tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

6. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie práv zodpovedajúce vecným bremenám v prospech 

Oprávneného k Zaťaženej nehnuteľnosti z dôvodu výstavby Elektroenergetických 

zariadení v rámci Elektroenergetickej stavby v súlade so zmluvou o budúcej zmluve 

o zriadení vecných bremien č. 180982-171054E18500-ZBZ_VB, ktorú Zmluvné stany 

uzatvorili dňa 24.04.2019 .  

 

  Podľa zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že Povinný zriaďuje Vecné bremená podľa 

tejto zmluvy za jednorazovú náhradu vo výške 6980,- €,  slovom: 

šesťtisícdeväťstoosemdesiat Euro, za Vecné bremená vymedzené Geometrickým plánom 

o výmere 604 m2.  

  Kontrola zmluvy bola vykonaná na zasadnutí Komisie územného plánovania výstavby 

a rozvoja dňa 14.10.2021, doc. Dr. P. Neográdym. „Podľa vyjadrenia člena komisie P. 

Neográdyho je zmluva v poriadku, do zmluvy treba iba doplniť presné znenie zo zmluvy o 

budúcej zmluve.“*  

 

Uznesenie č. 68/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi obcou 

Hviezdoslavov ako povinným a Západoslovenskou distribučnou, a. s. ako oprávneným, 

týkajúcu sa elektroenergetickej stavby „DS-Hviezdoslavov, VN228-437, TS, VNK“, resp. 

parciel č. 1253/101, 1253/1, 148/1 a 38/10. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 



7 

 

K bodu 7 

Predkladateľom tohto bodu rokovania OcZ je p. starosta. Ako sa píše v Preambule 

priloženého Dodatku č. 1: „Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.05.2021 Zmluvu o dielo, v 

ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: 

„Športový areál Bez bariér vo Hviezdoslavove“. Prislúchajúci materiál k tomuto bodu 

rokovania obsahuje dôvodovú správu, stavebný denník, Dodatok ku zmluve, výkaz výmer 

a rozpočet.  

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich postupne počas 

realizácie diela na obmedzenie rozsahu prác a naviac prác oproti projektovej dokumentácii, s 

poukazom na ustanovenia článku 4. bod 4.6 Zmluvy a v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní  sa vzájomne dohodli na úprave rozsahu prác, v dôsledku čoho dochádza k zmene 

ceny diela. Rozsah prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 (výkaz výmer - položkový 

rozpočet), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe 

č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.“ 

Výstavba Športového areálu Bez bariér je chronologicky mapovaná i na webovom 

sídle obce, vo Fotogalérii: https://www.hviezdoslavov.sk/fotogalerie.  

Stavebným dozorom, ktorý háji záujmy obce, je i v tomto prípade Ing. Jozef Žáčik, 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov osvedčený stavbyvedúci s odborným zameraním 

na pozemné stavby (ev. č. 09160*10-21-23-24*). 

Celková suma sa navyšuje celkovo o 11 000 eur z dôvodu prác navyše. Išlo najmä 

o výmenu podložia, ktorú bolo nutné vykonať. Nakoľko v podloží sa objavili zvyšky 

organického materiálu (staré kmene stromov, korene drevín). Práce naviac sú aj v súvislosti 

so zmenou osvetlenia. Menila sa aj výmera zámkovej dlažby oproti projektu. Použila sa 

menšia výmera dlažby, preto bola použitá do tejto lokality dlažba, ktorá je vhodnejšia 

a estetickejšia do lokality centra obce. 

Dielo je financované z polovice z Fondu na podporu športu, ktorý nám alokoval 

90 847 eur na toto dielo. JUDr. Vanc sa pýta aká bola víťazná suma vo verejnom obstarávaní, 

p. starosta odpovedá, že 152 000 eur. 

Na tomto mieste hlavný kontrolór obce vyjadril celkovú spokojnosť s prácou Ing. 

Žáčika, ktorý participoval ako stavebný dozor aj na rekonštrukcii budovy obecného úradu 

a pôvodnej budovy materskej školy. Eviduje jeho pedantnú prácu. JUDr. Vanc odporučil obci, 

aby Ing. Žáčik spolupracoval aj so Stavebnou komisiou, aby participoval už pri samotnej 

tvorbe stavebných projektov, kde by sa dali vhodne využiť jeho skúsenosti a precíznosť.  

 

Uznesenie č. 69/2021: 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 

25.5.2021 medzi obcou Hviezdoslavov ako objednávateľom a spol. ŠPORTFINAL, s. r. o. 

ako zhotoviteľom 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

https://www.hviezdoslavov.sk/fotogalerie
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Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8 

Spracovateľkou tohto bodu rokovania je poslankyňa Ing.  Dominikina Šalátová Sumihorová. 

Súčasná predsedníčka komisie Dominika Šalátová Sumihorová a členka komisie 

Veronika Kodayová sa z rodinných dôvodov vzdávajú členstva v Komisii kultúry, 

vzdelávania a športu. 

Zároveň komisia zvolila nového predsedu komisie, Ing. Františka Kaveckého. 

O členstvo v komisii prejavili záujem Ing. Adam Takáč a p. Andrej Varga. P. Takáč 

už ako poslanec participuje na projektoch komisie a p. Varga pracuje ako výkonný riaditeľ 

pre BKIS, takže ku kultúrnym podujatiam má veľmi blízko. V súčasnosti už tiež participuje 

na príprave kultúrnych podujatí. 

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Vanc podotkol, že poslanci sú aktívny, viacerí 

participujú v niekoľkých komisiách. Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku 

a Komisia územného plánovania výstavby a rozvoja majú pomerne dosť členov, na rozdiel od 

ostatných komisií. Preto hlavný kontrolór obce navrhuje nejakým spôsobom osloviť občanov, 

urobiť kampaň, aby občania vstúpili do komisií a posilnili ich. P. starosta s touto myšlienkou 

súhlasil, ale podotkol, že v nedávnom období takáto kampaň u občanov už prebiehala a bola 

zverejnená. 

Mgr. Almášiová vyjadrila záujem stať sa členkou Komisie kultúry, vzdelávania 

a športu, nakoľko je z odboru. 

 

Uznesenie č. 70/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo v rámci Komisie kultúry, vzdelávania a športu  

a) o d v o l á v a - predsedníčku Komisie Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú, 

        - členku Komisie MUDr. Veroniku Kodayovú,  

b) v o l í - nového predsedu Komisie Ing. Františka Kaveckého,  

              - nových členov Komisie Ing. Adama Takáča a Andreja Vargu 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 9 

Žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecných bremien je spol. PLUS SK, 

s.r.o. Jedná sa o zriadenie vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. pre infraštruktúru vybudovanú v rámci stavby „Areál Senecká“. Ku 
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predmetnej žiadosti bola uzatvorená dňa 5.10. 2020 Zmluva o bud. zmluve o zriadení vecných 

bremien.  

Predložená zmluva bola skontrolovaná, pripomienkovaná a gestorovaná členmi 

stavebnej komisie Ing. Kaveckým a Doc. Neográdym. Potrebné bolo doplniť explicitnú 

citáciu zaťaženej časti podľa geometrického plánu. Vynechal právo stavať úplne iné veci, ku 

ktorým sme sa nezaviazali. Keďže Doc. Neogrády nedisponoval informáciou, či boli 

zaplatené vecné bremená, doplnil do zmluvy číslo účtu. Cena za vecné bremená činí 4173 eur. 

Prílohu tohto bodu teda tvorí Návrh zmluvy s vyznačením navrhnutých zmien.  

 

Poslanec Ing. Karaba poznamenal, že v pripomienkovanom návrhu zmluvy je potrebné 

opraviť preklepy a štylizáciu. 

 

Uznesenie č. 71/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi obcou 

Hviezdoslavov ako povinným, Západoslovenskou distribučnou, a. s. ako oprávneným a 

PLUS SK, s. r. o. ako žiadateľom, týkajúcu sa stavby „DS_PLUS SK, Hviezdoslavov-

Sen.,VNK, TS,NNK - O13.09.3.20.009“, resp. parciel č. 1190/6 a 299/3. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 10 

V rámci tohto bodu p. starosta zhrnul niekoľko informácií týkajúcich sa diania v obci: 

 hľadáme zamestnanca na úsek obecnej údržby a p. učiteľky do materskej školy 

 p. starosta vyjadril poďakovanie za prípravu akcie ku 100-mu výročiu úmrtia P.O. 

Hviezdoslava 

 úspešne sa podarilo zavkladovať pozemky ku budúcej obecnej základnej škole 

(15.11.2021 je deadline pre odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie) 

 procesujeme veci v súvislosti doriešenia  stavebného povolenia ku vodovodu 

a kanalizácii, zamestnanci OU riešia problematiku v teréne a procesujú s vlastníkmi 

dotknutých pozemkov Zmluvy o bud. zmluvách o zriadení vecných bremien 

 spúšťa sa verejné obstarávanie – 17 mil. eur je finálna suma na dobudovanie 

Vodovodu a kanalizácie 

 zahajuje sa výsadba platanov v lokalite Pažiť 

 v rámci projektu Šibenička sa zahajuje výsadba 1000 ks malých stromčekov 
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 K bodu 11 

P. starosta ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, 11.11.2021 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Andrea Marko, PhD. ................................... 

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

Mgr. Janka Almášiová               .................................... 

 

 

 

 

               ................................... 

Marek Lackovič 

  starosta obce 

 

 


