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Zápisnica  

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 08.06.2021 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov 

  Jana Krajmer, prednostka obecného úradu 

JUDr. Mário Vanc, hlavný kontrolór obce 

    

    

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký    

  Patrik Cvengroš 

   Mgr. Janka Almášiová 

   Ing. Ján Karaba 

 

Ospravedlnení  poslanci:  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 

    Ing. Adam Takáč 

             

NÁVRH PROGRAMU: 

  

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

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho finančného stavu obce  

03. VZN č. 2/2021 o urč. výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v šk. 

zariadení  

04. Zámer prenájmu obecného pozemku (IVANCO, s. r. o.)  

05. Nájomná zmluva (IVANCO, s. r. o.)  

06. Proj. dokumentácia na stavebné povolenie – obecná ZŠ Hviezdoslavov  

07. Proj. dokumentácia pre realizáciu stavby – Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia  

08. Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov (navýšenie fin. limitu)  

09. Zmluva o jednorazovej refundácii časti predpokladaných nákladov (Rímskokatolícka 

cirkev)  

10. Kúpne zmluvy (FINECONNECTION, s. r. o. & LETOROSTY, s. r. o.)  

11. Poskytovanie služieb na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO  

12. Voľba nových členov komisií  

13. Rôzne  

14. 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 prítomných je 5 poslancov, preto je OcZ plne 

uznášaniaschopné. Poslankyňa a Mgr. Šalátová Sumihorová a Ing. Takáč sa ospravedlnili. 

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu a dal poslancom OcZ  

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
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Uznesenie č. 29/2021: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Návrhová komisia bola schválená. 

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

a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení: Mgr. Janku 

Almášiová a Tatianu Skybovú, za zapisovateľku: Ing. Andreu Marko, PhD. Starosta obce dal 

poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Janku Almášiovú 

a Tatianu Skybovú a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X     

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

c) Návrh programu 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu programu a dal poslancom 

OcZ o návrhu hlasovať. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X    

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X   

Tatiana Skybová X    
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Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč     

Predložený návrh programu bol schválený. 

K bodu 2 

P. starosta sumarizoval v tomto bode, že pani prednostkou obecného úradu bol 

pripravený report, ktorý sprehľadňuje finančné dáta ku 31.5.2021. Na základe poslaneckej 

porady p. starosta informuje, že Ekonomický úsek obce má v pláne pripraviť do konca júna 

prehľadnú tabuľku o čerpaní rozpočtu a zároveň prehľad týkajúci sa poplatkov za rozvoj. P. 

starosta poďakoval pani prednostke aj za prípravu prehľadu o podielových daniach a prehľadu 

o viazaných a účelových financiách. Čo sa týka plnenia uznesení, prehľadná tabuľka, ktorá 

tvorí prílohu tohto bodu, je aktualizovaná a doplnená o skutočnosti, ktoré boli definované na 

poslaneckej porade. 

 

Uznesenie č. 30/2021: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu  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 X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 

Predkladateľom tohto bodu je spolu s hlavným kontrolórom obce aj p. starosta. Všetko 

je ozrejmené v dôvodovej správe. V prílohe toho bodu je aj stanovisko Finančnej komisie. 

Starosta ďakuje hl. kontrolórovi za vypracovanie pripomienok ku VZN č. 2/2021. Celkovo 

evidujeme 3 pripomienky, jednu od obecného úradu, ďalšiu od p. dekana Masiczu a jednu od 

spol. ORTEA, s. r. o. V prílohe je aj definitívna verzia VZN č. 2/2021, samotné pripomienky 

aj ich vypracovanie. Starosta udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce: 

JUDr. Vanc vysvetlil nasledujúce skutočnosti a objasnil potrebu vypracovania VZN č. 

2/2021 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení, ktorých 

zriaďovateľom nie je obec: Obec je v zmysle § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

povinná prijať VZN, ktorým upraví podrobnosti financovania školských zariadení pri 

základnej škole (školská jedáleň, školský klub detí a základná umelecká škola), ktorých 

zriaďovateľom je cirkev a materská škola, ktorej zriaďovateľom je iná právnická osoba a 
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fyzická osoba, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR zaradená do siete škôl a školských zariadení. V súčasnosti sa v obci nachádzajú iba dva 

subjekty, ktorých sa dané VZN priamo dotýka, a aj z tohto dôvodu s nimi bolo znenie VZN 

aktívne komunikované. Zároveň sme aktívne komunikovali s množstvom odborníkov na 

ministerstve školstva. Podstatou VZN je nastaviť proces výplaty podielových daní týmto 

subjektom, ktoré na to majú zákonný nárok z dôvodu financovania miezd a prevádzky 

školských zariadení. Obec v tomto finančnom vzťahu pôsobí skôr ako sprostredkovateľ 

výplaty podielových daní medzi štátom a súkromnými právnickými osobami. VZN je 

nastavené tak, aby chránilo všetky subjekty zapojené do tejto finančnej schémy, či už ide o 

obec alebo samotných zriaďovateľov. 

 

Starosta vyzval poslancov na prípadné otázky a podnety ku tomuto bodu. Otázku 

položil poslanec Ing. Karaba, ktorý sa pýta, čo sa stane v prípade, ak obec nedostane zo 

štátneho rozpočtu prostriedky na daný účel. JUDr. Vanc odpovedá, že taká situácia nemôže 

nastať, jedine v takom prípade, ak si zriaďovatelia nesplnia svoje povinnosti napríklad takého 

charakteru, že nenahlásia obci počty žiakov a pod.. 

 

Uznesenie č. 31/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení, ktorých 

zriaďovateľom nie je obec. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

P. starosta v úvode tohto bodu informuje: 

Jedná sa o zámer prenájmu obecného pozemku „Šibenička“, ktorým obec disponuje ako 

vlastník, z dôvodov hodných osobitého zreteľa. Ide o pozemok o celkovej výmere 3.000 m2, 

nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV č. 177 ako výlučné 

vlastníctvo obce Hviezdoslavov. 

Obec Hviezdoslavov prejavuje zámer prenájmu na základe horeuvedeného a na 

základe vzájomných rokovaní, ktoré vyústili do návrhu nájomnej zmluvy, skoncipovanej 

Právnym úsekom obce Hviezdoslavov. Zmluva bude samostatným bodom rokovania OcZ. 

Predmetný Zámer bol transparentne a v súlade s príslušnými zákonmi SR zverejnený na 

úradnej tabuli Obce Hviezdoslavov, ako i na jej webovom sídle www.Hviezdoslavov.sk dňa 

19.5.2021, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním OcZ. 

 

 

http://www.hviezdoslavov.sk/
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Dôvody hodné osobitného zreteľa sú teda najmä, resp. užívaním Predmetu nájmu na 

dohodnutý účel vznikne: 

• prevádzkovanie komunitných záhradiek, 

• ambulantný predaj lokálnej gastronómie, 

• realizovanie drobnej poľnohospodárskej činnosti, 

• pestovanie bio zeleniny a tzv. „predaj z dvora“ pre obyvateľov Hviezdoslavova, 

čím sa pozdvihne hodnota celej obecnej novovznikajúcej lokality s hist. názvom „Šibenička“. 

Nájomca sa navyše zaväzuje počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy aktívne starať o celý 

Pozemok (parc. č. 240/632) špecifikovaný v Zmluve (a teda nielen o Predmet nájmu), a to 

najmä, no nielen, jeho pravidelným kosením, strážením, odburiňovaním, zavlažovaním 

obecnej výsadby, krov a drevín a inou potrebnou sanáciou patriacou k starostlivosti riadneho 

hospodára. 

 

Uznesenie č. 32/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e, v nadväznosti na Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 

6.5.2021, ktorým sa schválil zámer realizácie Voľnočasového areálu Šibenička, zámer 

prenájmu časti nasledovného obecného pozemku (parcely), ktorým disponuje ako 

vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, vysvetlených v priloženom zámere: 

a) 240/632, 

v celkovej výmere 3.000 m2, nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na 

LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo obce Hviezdoslavov, a to za podmienok definovaných 

v Zmluve. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5 

Predkladateľom tohto bodu rokovania je p. starosta, ktorý sumarizuje nasledujúce 

informácie: 

Tento bod obsahuje samotný návrh zmluvy spolu s prílohou. V zmluve je vytýčené okrem 

iného aj to, čím bude prenajímateľ disponovať. Ide o  bod č. 2.2, ktorý vymedzuje  presnú 

špecifikáciu Predmetu nájmu, jeho rozmery, koordinačnú situáciu, hranice a ďalšie špecifiká 

tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy, menovite ide o územie označené ako Záhrady, Skleníky, 

BUSCafe, Sauny / Kade v Prílohe č. 1. Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Prílohu tohto bodu tvorí aj architektonická štúdia a geometrické zameranie.  

Nájomca sa zaväzuje počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy aktívne starať o celý 

Pozemok špecifikovaný v bode 1.1 tejto Zmluvy, a to najmä, no nielen, jeho pravidelným 
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kosením, strážením, odburiňovaním, zavlažovaním obecnej výsadby, krov a drevín a inou 

potrebnou sanáciou patriacou k starostlivosti hospodára. 

Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 100 EUR / rok bez DPH, pričom 

nájomné je splatné jednorazovo vždy k 15. septembru kalendárneho roka. Poplatky a dane 

súvisiace s predmetom nájmu (najmä vodné a stočné, spotreba energií, alebo cena 

poskytnutých služieb) znáša Nájomca a nie sú zahrnuté v nájomnom, ktoré Nájomca platí 

Prenajímateľovi. 

Keďže z pléna nezazneli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla návrh 

uznesenia a poslanci hlasovali nasledovne. 

 

Uznesenie č. 33/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  v zmysle schváleného zámeru Nájomnú zmluvu 

medzi obcou Hviezdoslavov a IVANCO, s. r. o., IČO: 46155228, Koceľová 17, 821 08 

Bratislava – Ružinov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 

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

V nadväznosti na Investičný plán projektov na r. 2021 – 2022, ktorý bol obecným 

zastupiteľstvom jednomyseľne vzatý na vedomie na zasadnutí dňa 17.12.2020 Uznesením č. 

89/2020, v ktorom dostal projekt obecnej základnej školy, ako projekt špeciálneho významu, 

najvyššiu prioritu na realizáciu (č. 5), ktorý bol neskôr niekoľkokrát prerokúvaný a potvrdený 

príslušnými komisiami (Komisiou územného plánovania, výstavby a rozvoja, ktorá sa 

28.1.2021 jednomyseľne uzniesla i na subkomisii ku tomuto projektu a Komisiou pre 

rozpočet, financie a správu majetku obce) si obec v januári 2021 skrz schválené zmluvy 

o bud. kúpnych zmluvách písomne zarezervovala dvojicu pozemkov o celkovej súhrnnej 

rozlohe 7.453 m2 (parc. č. 240/642 a 240/643), na ktorých má záujem vystavať modernú, 

obecnú základnú školu. 

Územný plán umožňuje výstavbu tejto ZŠ prakticky bez zdržaní. Podpísané zmluvy 

boli, v súlade s príslušnými zákonmi SR, transparentne zverejnené na našom webe. Ako sme 

avizovali už v decembri, po zasadnutí nášho zastupiteľstva, táto ZŠ (pracovne nazvaná ZŠ P. 

O. Hviezdoslava) by mala vyrásť v lokalite Letorosty vo Hviezdoslavove - Podháji, na 

pomerne veľkorysom priestore. Zmluvy boli zastupiteľstvom schválené jednomyseľne. 

Práve v týchto dňoch bolo ukončené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu 

pre stavebné povolenie, ktorého sa zúčastnilo až 6 subjektov. PD (resp. DSP) za vysúťaženú 
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cenu 46.776,00 EUR, musí byť obci odovzdaná do 5 mesiacov v zmysle Zmluvy o dielo. 

Momentálne prebieha záverečné rokovanie o zmluve s víťazným uchádzačom. 

S výstavbou ďalšej novej základnej školy na našom území by sa, pevne veríme, mohlo 

začať v r. 2022, len niekoľko mesiacov po otvorení Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo 

Hviezdoslavove, vďaka čomu v pomerne rýchlom slede možno očakávať vznik dvoch 

nových, moderných škôl v našej obci. 

V záujme zvýšenia akcelerácie príslušných procesov je rovnako žiaduce poverenie 

starostu obce, aby podpísal zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom, a to v príslušnom 

finančnom limite. 

 

V prílohe tohto bodu je aj zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk. Uchádzač č. 5 

KOVÁČ ARCHITECTS s.r.o Štvrť SNP 996/11,  924 01 Galanta, IČO: 50316788 

(46 776,00 eur) splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na 

predkladanie ponúk a jeho ponuka sa po vyhodnotení ponúk na základe jediného kritéria na 

vyhodnotenie ponúk – celkovej ceny s DPH umiestnila ako prvá v poradí. 

 Cieľom je získať projektovú dokumentáciu čo najskôr, resp. do konca októbra, aby 

sme mohli súťažiť o vhodné eurofondové výzvy.  

 Ing. Karaba navrhuje doplniť Zmluvu v článku 2. odsek 2. Rozsah predmetu zmluvy 

bude v súlade s podrobným opisom predmetu zákazky špecifikovanej v bode č. 4. Výzvy zo 

dňa 26.4. 2021 na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorá 

tvorí prílohu tejto zmluvy. Poslanec podotkol, že Výzva zo dňa 26.4. 2021 by mala tvoriť 

neoddeliteľnú prílohu ku Zmluve o dielo.  

Starosta zobral podnet na vedomie a prisľúbil jeho sprocesovanie, ak to ešte bude možné. P. 

starosta poznamenal, že narozpočtovaných na prípravné práce, resp. projektové dokumentácie 

je v tomto roku 100.000 eur. 

 

Uznesenie č. 34/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer výstavby obecnej základnej školy vo 

Hviezdoslavove v súlade s podrobným opisom predmetu zákazky, ktorý je súčasťou 

uskutočnenej Výzvy na predkladanie ponúk a súčasne poveruje starostu obce podpísať 

zmluvu o dielo, predmetom ktorej je Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

obecnej základnej školy Hviezdoslavov, s víťazným uchádzačom do limitu max. 50.000,00 

EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 7 

P. starosta v úvode tohto bodu ozrejmil nasledujúce skutočnosti: 

V nadväznosti na Investičný plán projektov na r. 2021 – 2022, ktorý bol obecným 

zastupiteľstvom jednomyseľne vzatý na vedomie na zasadnutí dňa 17.12.2020 Uznesením č. 

89/2020, v ktorom dostal projekt dobudovania vodovodu a kanalizácie, ako projekt 

špeciálneho významu, najvyššiu prioritu na realizáciu (č. 5), ktorý bol neskôr niekoľkokrát 

prerokúvaný a potvrdený naprieč celým komunálnym spektrom, resp. príslušnými komisiami 

(Komisiou územného plánovania, výstavby a rozvoja, a Komisiou pre rozpočet, financie 

a správu majetku obce) aktivita obce vyústila do svojej záverečnej fázy. 

Tou je, nakoľko spejeme do samotnej realizácie celého projektu, záverečná a finálna 

dokumentácia pre realizáciu stavby, tzv. DRS, ktorá musí byť hotová do dvoch mesiacov od 

podpisu zmluvy. 

4. mája 2021 bola dokončená a odovzdaná obci finálna verzia proj. dokumentácie pre 

stavebné povolenie (DSP) na 10-miliónový projekt dobudovania kanalizácie a vodovodu, 

ktorej hlavnou úlohou bolo vysporiadať sa so všetkými vyjadreniami a pripomienkami 

dotknutých orgánov.  

Následne 6. mája 2021 prebehlo osobné odovzdanie dokumentácie na Okresný úrad v 

D. Strede, ktorý vypracúva stavebné povolenie na celé dielo, v súlade s príslušnými zákonmi 

SR. Stavebné povolenie by malo byť skutočnosťou v mesiaci jún 2021. 

O financovaní a realizácii diela prebiehajú intenzívne rokovania so všetkými 

zainteresovanými stranami, predovšetkým so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 

a ČOV Šamorín. 

V záujme zvýšenia akcelerácie príslušných procesov je rovnako žiaduce poverenie 

starostu obce, aby podpísal zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom, a to v príslušnom 

finančnom limite. 

 

Uznesenie č. 35/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer vypracovania Projektovej dokumentácie 

pre realizáciu stavby – Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia, v súlade s projektovou 

dokumentáciou pre stavebné povolenie – Revíziou č. 1 – 04/2021, poveruje obecný úrad, aby 

zrealizoval verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto diela a následne poveruje starostu obce 

podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom do limitu max. 35.000,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 8 

P. starosta v úvode tohto bodu spomenul, že na predchádzajúcom obecnom 

zastupiteľstve zo dňa 6.5. 2021 bolo prijaté uznesenie č. 21/2021, kde v bode b.) obecné 

zastupiteľstvo schválilo obnovu pôvodnej budovy Materskej školy Hviezdoslavov v súlade 

s projektovou dokumentáciou diela. V uznesení bol schválený finančný limit 135 000 eur vr. 

DPH.  

Výsledok verejného obstarávania však v prípade projektu obnovy starej budovy MŠ 

Hviezdoslavov preukázal, že je potrebné tento limit navýšiť, a to na hranicu navrhovanú 

v uznesení (max. 170 000 eur). Cena práce sa podstatne navyšovala, nakoľko aj cena 

stavebného materiálu v súčasnej dobe podstatne narástla. Podrobnejšie informácie poskytujú 

príslušné zápisnice, ktoré sú prílohou k tomuto bodu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja na jej zasadnutí zo dňa 28.1.2021 

o 18:30  odporučila zrealizovať obnovu budovy obecného úradu aj bez dotácií z eurofondov. 

Cenovú ponuku do verejného obstarávania predložilo 6 uchádzačov. Víťazným 

uchádzačom sa stala spol. BauTop s.r.o. Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce, IČO: 

43982671 s cenou ponukou 165 320,09 s DPH.  
 P. starosta konštatoval, že s prácami sa musí začať bezodkladne, aby do konca augusta 

boli ukončené.  

 

Uznesenie č. 36/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmenu Uznesenia č. 21/2021 zo dňa 6.5.2021, 

vzhľadom na výsledok uskutočneného verejného obstarávania, spočívajúcu v navýšení fin. 

limitu zo schválených 135.000,00 EUR vr. DPH na max. 170.000,00 EUR vr. DPH pre 

zámer obnovy budovy MŠ Hviezdoslavov. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 9 

Predkladateľom tohto bodu obecného zastupiteľstva je JUDr. Vanc. P. starosta ďakuje 

hl. kontrolórovi za vypracovanie zmluvy medzi Obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou 

cirkvou a zároveň ďakuje aj predsedníčke Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku za 

zvolanie zasadnutia komisie, ktorá prerokovala predložený návrh zmluvy. Komisia pre 

rozpočet, financie a správu majetku súhlasí s jednorazovou refundáciou časti 

predpokladaných nákladov, ktoré príjemcovi vzniknú v súvislosti s prevádzkovaním školskej 

jedálne, školského klubu detí a základnej umeleckej školy v období od 01.09.2021 do 

31.12.2021 v celkovej sume 32 000 eur a odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť 

Zmluvu o refundácii. 
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JUDR. Vanc uviedol všetkých prítomných do problematiky týkajúcej sa tohto bodu 

rokovania: Obec bude, podľa VZN prijatého na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od januára 

2022 mesačne poskytovať finančné prostriedky z výplaty podielových daní na mzdy a 

prevádzku školských zariadení zriadených na území obce Hviezdoslavov, ktorých 

zriaďovateľom je cirkev a to školskej jedálne, školského klubu detí a základnej umeleckej 

školy. Nakoľko však školský rok nie je totožný s účtovným a finančným rokom obce a štátu, a 

školy poskytujú údaje o počte žiakov v školských zariadeniach prostredníctvom výkazov štátu 

do 15. septembra, tak je štandardné, že sa tieto prostriedky neodzrkadlia vo výpočte 

podielových daní v roku, v ktorom školské zariadenia začnú vykonávať svoju činnosť. Z toho 

dôvodu vzniká obdobie, kedy nemá takýto zriaďovateľ zabezpečené financovanie z 

podielových daní na chod uvedených školských zariadení. Nie je reálne predpokladať, že by 

toto 4 mesiace dlhé obdobie v tomto roku financoval výhradne z príspevkov rodičov, resp. z 

iných náhradných zdrojov financovania. Preto je závažným spôsobom ohrozené samotné 

otvorenie týchto školských zariadení v školskom roku 2021/2022. Na základe týchto dôvodov 

a z dôvodu, že podstatnú časť žiakov týchto školských zariadení budú tvoriť najmä deti 

občanov našej obce, obec navrhuje čiastočne refundovať tieto náklady vo forme zálohových 

platieb v súhrnnej výške 32.000,- eur čo tvorí cca. 67% z predpokladaných nákladov vo výške 

cca. 48.000,- eur. Reálnosť poskytnutia týchto prostriedkov a finálnu výšku navrhovanej 

sumy obec stanovila v súlade s rozpočtom obce na príslušný účtovný rok 2021. 

 Ku zmluve prišlo zopár pripomienok, jednou z nich bolo navýšenie zmluvy z 32 000 

na 35 000 eur. Preto by bolo dobré podľa slov hl. kontrolóra, aby sa vyjadrili ku tejto sume aj 

poslanci, konštatuje  JUDr. Vanc. Ten ďalej pripomenul, že pokiaľ obec škole tento finančný 

príspevok neposkytne, nebude môcť Rímskokatolícka cirkev otvoriť menované 3 školské 

zariadenia od septembra. Poslanci spolu s pani prednostkou obecného úradu po krátkej 

diskusii teda vyjadrili súhlasné stanovisko ku  navýšeniu výšky jednorazového  príspevku 

z 32 000 na 35 000 eur. 

Uznesenie č. 37/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o jednorazovej refundácii časti 

predpokladaných nákladov medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou, 

Bratislavskou arcidiecézou, predmetom ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov vo 

výške 35.000,00 EUR. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) na svojom zasadnutí dňa 15.4.2020 Uznesením č. 

18/2020 jednomyseľne a jednohlasne schválilo v rámci pripomienok urbanistickej štúdie 

„Areál Letorosty“ okrem iného aj: 

 „i) Vymedziť plochu min. 7000 m2 a zmluvne ju rezervovať pre obec na umiestnenie 

základnej školy.“ 

Z toho dôvodu, no predovšetkým z dôvodu akcelerácie celého projektu obecnej ZŠ, 

ktorá v obci i naďalej chýba (viac v Bode č. 6 v rámci dnešného rokovania OcZ), predkladám 

dvojicu zmlúv gestorovanú Právnym úsekom obce Hviezdoslavov v osobe JUDr. Reisza. 

Na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ZobZ – 2x) zo dňa 12.01.2021 

uzatvorenej medzi predávajúcimi, ako vlastníkmi na jednej strane a kupujúcim, ako 

záujemcom na strane druhej, sa zmluvné strany dohodli na kúpnych zmluvách, ktoré tvoria 

prílohu tohto bodu rokovania.  

 

P. starosta všetkých prítomných informoval, že v kúpnych zmluvách nastali nejaké zmeny, 

preto boli pripravené poslancom návrhy zmlúv v tlačenej verzii ku OcZ. V zmluvách sa 

menili nasledovné veci:  

V čl. 2. ods. 3. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny sa kupujúci zaväzuje 

predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% kúpnej ceny za každý deň 

omeškania. 

V čl. 4. sa mení, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech 

kupujúceho podá kupujúci bezodkladne po podpise tejto zmluvy, najneskôr do 3 prac. dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

Ďalej sa doplnil čl. 5.  ods. 2. Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť 

v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa hociktoré vyhlásenie Predávajúceho uvedené v tejto Zmluve ukáže ako 

nepravdivé 

b) ak na Nehnuteľnostiach až do právoplatnosti vkladu vlastníckeho práva v prospech 

Kupujúceho vznikne akákoľvek ťarcha, alebo sa nehnuteľnosti stanú predmetom 

súdneho, správneho alebo iného konania 
 

Zmluvy by mali byť uzatvorené do 30. júna 2021. P. starosta ozrejmil, že dohodnutú kúpnu 

cenu v príslušnej výške uhradí kupujúci na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmlúv 

najneskôr do 180 dní odo dňa právoplatného rozhodnutia o vklade vlastníckeho práva k 

Predmetu kúpy v prospech kupujúceho v podiele 1/1. Keďže z pléna nezazneli žiadne 

pripomienky, návrhová komisia predniesla návrh uznesení a poslanci hlasovali nasledovne: 

Uznesenie č. 38/2021: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  Kúpnu zmluvu medzi obcou 

Hviezdoslavov a FINECONNECTION, s. r. o., predmetom ktorej je pozemok reg. „C“, 

parc. č. 240/643 o výmere 5.759 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísanom na LV č. 2582, 

Okres: Dunajská Streda, Obec: Hviezdoslavov, katastrálne územie: Hviezdoslavov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
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Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 39/2021: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  Kúpnu zmluvu medzi obcou 

Hviezdoslavov a LETOROSTY, s. r. o., predmetom ktorej je pozemok reg. „C“, parc. č. 

240/642 o výmere 1.694 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísanom na LV č. 2350, Okres: 

Dunajská Streda, Obec: Hviezdoslavov, katastrálne územie: Hviezdoslavov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 11 

Predkladateľkou tohto bodu je zástupkyňa starostu obce Tatiana Skybová. P. starosta 

udelil slovo p. Skybovej, ktorá popísala nasledujúce skutočnosti: 

 Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností v obci Hviezdoslavov (ďalej len BRKO) v zmysle Zákona 

č. 79/2015 Z. z., zatriedenie odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení do kategórie 20 02 08 biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad z domácností. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, odvoz, 

zhodnotenie BRKO zo zberných nádob, dezinfekcia zberných nádob, údržba zberných nádob. 

Bližšie špecifiká sú zapracované v návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb na zber, odvoz 

a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpad.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) je: 31.621,00 EUR bez DPH na základe prieskumu, 

ktorý sa robil u 7 dodávateľov takejto služby.  

Finančné prostriedky na realizáciu poskytovania tejto služby má obec Hviezdoslavov 

vyčlenené v rozpočte. Je potrebné vykonať verejné obstarávanie a následne podpísať zmluvu. 

Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (20  

01 08) z domácností vznikajúcich v katastrálnom území Obce Hviezdoslavov zo 120L 

odpadových nádob by sa mal vykonávať zo zákona od 01.07.2021. Zmluva sa uzatvára na 

dobu určitú v trvaní od 01.07.2021 do 30.06. 2022. 
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Uznesenie č. 40/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e  obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na  

poskytovanie služieb na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností a súčasne poveruje starostu obce podpísať Zmluvu 

o poskytovaní služieb na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 
s víťazným uchádzačom do limitu max. 40.000,00 EUR vr. DPH.  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 12 

P. starosta v krátkosti informoval, že sa prihlásili 3 záujemcovia o členstvo 

v komisiách:  

Bc. Tomáš Škodáček pracuje ako finančný analytik a rád by pôsobil v komisii, ktorá je 

jeho vzdelaniu a pracovnému zameraniu blízka, teda v Komisii pre rozpočet, financie a správu 

majetku. 

Podobne prejavil záujem o členstvo v Komisii pre vzdelávanie, kultúru a šport, na 

základe výzvy zverejnenej dňa 3.6.2021 obcou Hviezdoslavov na jej webovom sídle, aj M. 

Lehuta. 

O členstvo v Komisii Územného plánovania, výstavby a rozvoja prejavil záujem M. 

Ondraščin.  

P. Karaba vyjadril nesúhlas s voľbou člena Komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport 

M. Lehutu počas neprítomnosti predsedu tejto komisie. S poslancom Karabom súhlasila aj 

poslankyňa Mgr. Almášiová, poslanec Cvengroš aj Ing. Kavecký, ktorí skonštatovali, že 

predseda by sa mal zo záujemcom o členstvo porozprávať, spoznať ho a na základe toho 

zhodnotiť, či pôjde o vhodného kandidáta. Po krátkej diskusii poslancov návrhová komisia 

navrhla voľbu nasledujúcich dvoch členov a poslanci OcZ hlasovali nasledovne.  

  

Uznesenie č. 41/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  v o l í 

a) člena Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce – Bc. Tomáša Škodáčka, 

b) člena Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja – Martina Ondraščina. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     
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Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13 

V rámci bodu rôzne, p. starosta zhodnotil, že všetko je zverejnené. V blízkej dobe 

očakávame vydanie ďalšieho čísla Hviezdoslavčana, v priebehu júna. V novinách budú 

zaradené nové rubriky, napr. ponuka voľných pracovných miest, zverejnenie harmonogramu 

vývozov odpadov. 

P. Cvengroš informoval o tom, že obyvatelia mu hlásia podnety týkajúce sa výpadkov 

signálov mobilných operátorov, tak sa venuje preverovaniu situácie. Ide najmä o operátora 

O2.  

Mgr. Almášiová sa informuje, či by bolo možné nejakým spôsobom darovať materskej 

škole finančný dar ku Medzinárodnému dňu detí. P. starosta odpovedá, že sme p. riaditeľke 

maximálne súčinní, ale požiadavku takéhoto charakteru zo strany MŠ v tomto prípade 

neevidujeme. Zároveň dodal, že obec plánuje viacero akcií i pre deti v rámci kultúrneho leta 

na Šibeničke. 

Ing. Karaba sa informuje, ako vyzerá situácia s vybudovaním čistiacich žľabov pánom 

Kubulákom a stav riešenia spevnenia poľnej cesty. P. prednostka reagovala, že p. Kubulák 

nájom platí. Starosta informoval, že p. Kubulák realizoval na vlastné náklady vjazd pre 

poľnohospodárske stroje z Čerešňárky, a že čistiace žľaby nevybudoval, napriek výzve, ktorá 

mu bola zo strany obce odoslaná. Ing. Karaba zdôrazňuje že je potrebné situáciu s p. 

Kubulákom riešiť.  
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K bodu 14 

P. starosta poďakoval všetkým prítomným a ukončil obecné zastupiteľstvo. 

 

 

V Hviezdoslavove, 08.06.2021 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

Tatiana Skybová               .................................... 

 

 

 

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

Marek Lackovič 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


