
1 

 

Zápisnica  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 16.12.2021 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA., starosta obce Hviezdoslavov 

JUDr. Mário Vanc, LLT., hlavný kontrolór obce 

Jana Krajmer, prednosta obecného úradu 

    

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký    

  Mgr. Janka Almášiová 

 Ing. Ján Karaba 

   Ing. Adam Takáč 

 Patrik Cvengroš 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho finančného stavu obce  

03. Centrum obce Hviezdoslavov (zámer dobudovania lokality „Pažiť“)  

04. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2017 o poplatku za miestny rozvoj 

05. VZN č. 3/2021 o miestnych daniach, poplatku za KO a drobné SO  

06. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021+ odb. stanovisko hl. kontrolóra  

07. Rozpočet obce na rok 2022 + odb. stanovisko hl. kontrolóra  

08. Žiadosti o nájom obecných bytov (p. Takácsová, p. Niňaj, p. Tóthová)  

09. Nájomná zmluva – obecná pláž (p. Markolt a spol.)  

10. Zmluva o dielo – DUR & DSP & IČ „Cyklotrasy Hviezdoslavov“ (Cykloprojekt, s. r. o.)  

11. Investičný plán projektov (IPP) obce Hviezdoslavov na r. 2022  

12. Neprípustnosť ďalšej výstavby žúmp v katastri obce Hviezdoslavov  

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, 

MBA. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomní sú 6 poslanci, a preto je obecné 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta informoval, že poslankyňa Mgr. Šalátová 

Sumihorová ospravedlnila svoju neprítomnosť. 

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Tatianu Skybovú  a dal poslancom OcZ  

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 72/2021: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Tatiana Skybová. 
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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 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 Ing. Františka Kaveckého, 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 Ing. 

Františka Kaveckého 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 X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

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    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X    

Predložený návrh programu bol schválený 

 

K bodu 2 

P. starosta informuje, že prebehol finančný audit, ktorý bol vykonaný nezávislými 

kontrolnými úradmi. Výsledok finančného auditu bude doručený poslancom počas najbližších 
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dní, audit je tesne pred dokončením. Samozrejme všetko je poriadku. Správa auditu bude aj 

zverejnená. V prílohe tohto bodu sú dáta, ktoré sumarizujú prehľad o účtovnom stave na 

obecných účtoch a prehľad o viazaných a účelových financiách ku dátumu 30.11.2021. 

Spracovateľkou je prednostka obecného úradu, p. Jana Krajmer. Čo sa týka prehľadu 

o čerpaní rozpočtu, dostali sme podnety, aby boli dáta častejšie reportované. Problém je však 

v tom, že obecné zastupiteľstvá mávame začiatkom mesiaca a v tomto čase predchádzajúci 

mesiac ešte nie uzavretý. Budeme sa však snažiť, aby sme informácie týkajúce sa čerpania 

rozpočtu sprostredkovali častejšie. Aktuálny zostatok na obecných účtoch ku 30.11.2021 je 

489 480, 52,- Eur. 

V druhej prílohe tohto bodu je prehľad uznesení. Uznesenia sa priebežne plnia, 

niektoré sú splnené, prakticky všetko bolo predebatované na poslaneckej porade. 

P. starosta informoval, že ministerstvo financií bude krátiť podielové dane, tento rok 

by to pre našu obec malo byť až cca 57 000 eur. 

P. starosta vyzval poslancov na prípadné pripomienky a podnety. Zo strany poslancov 

nezazneli žiadne pripomienky. Následne návrhová komisia prečítala návrh uznesenia 

a poslanci hlasovali nasledovne. 

Uznesenie č. 73/2021: 

Obecné zastupiteľstvo 

1.) 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. 

 

2.) s c h v a ľ u j e  použitie prostriedkov rezervného fondu (RF) obce na bežné 

výdavky vo výške max. 110.000,00 EUR vr. DPH na odstránenie havarijného 

stavu majetku obce – zámer Obnova Obecného úradu Hviezdoslavov (schválené 

Uznesením č. 45/2021) – v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení nesk. predpisov. 

 

3.) s c h v a ľ u j e  použitie prostriedkov RF obce na bežné výdavky vo výške max. 

30.000,00 EUR vr. DPH na odstránenie havarijného stavu majetku obce – zámer 

opravy ulíc Kríková, Rybničná a sanácie výtlkov v obci Hviezdoslavov (schválené 

Uznesením č. 51/2021) – v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení nesk. predpisov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   
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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 

Predkladateľom tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva je starosta obce, Marek 

Lackovič, MBA: 

Uznesením č. 7/2020, na zasadnutí OcZ dňa 6.2.2020, OcZ vzalo na vedomie 

urbanistickú štúdiu „Centrum obce Hviezdoslavov“ od obstarávateľa Rímskokatolícka cirkev, 

spracovanú pre rozvojovú plochu č. 4-01/2010. V nadväznosti na túto schválenú UŠ, dnes je 

už zrealizovaná základná škola – I. etapa – pavilón A (investorom Rímskokatolícka cirkev) 

a rovnako tak Športový areál Bez bariér spolu s bezprostredným okolím a príslušenstvom 

(investorom obec Hviezdoslavov). V rámci zámeru dobudovania lokality „Pažiť“, resp. 

Centrum obce Hviezdoslavov, teraz nasleduje miestna verejná komunikácia (ktorá je 

predmetom dnešného rokovania), spolu s parkoviskom, chodníkom, verejným osvetlením 

a dažďovou kanalizáciou (viď DSP, resp. situáciu riešeného územia, kt. sú samostatnými 

prílohami tohto bodu rokovania OcZ). Centrum obce mimoriadne vhodne a esteticky 

hodnotne na záver v r. 2022 – 2023 doplní nový rímskokatolícky kostol či komunitné centrum 

a následne i II. etapa základnej školy v podobe telocvične a pavilónu B. Samostatnou 

kapitolou je pokládka novej, veľkoformátovej dlažby a zelene, ktorej výsadba už bola 

zahájená. 

Projektová dokumentácia miestnej verejnej komunikácie a jej „príslušenstva“ bola 

v uplynulých týždňoch a mesiacoch úspešne zrealizovaná na základe príslušnou komisiou 

spracovaného zadania, v týchto chvíľach prebieha verejné obstarávanie. Inžinierska činnosť 

vyústená vo vydané stavebné povolenie je takisto úspešne ukončená. 

Je potrebné zdôrazniť potrebu disponibility nových parkovacích miest v blízkosti ZŠ, MŠ, 

obecného úradu, stavebného úradu, kultúrneho domu, športového areálu a pod. (tu vznikne 

hneď viac než 20), urgentnú potrebu vytvorenia prístupu do novovybudovaného Športového 

areálu Bez bariér a urgentnú potrebu vytvorenia prístupu do záhradkárskej lokality 

v juhovýchodnej časti územia, ktorá je nateraz tzv. „odrezaná“ od sveta. 

Projektu predchádzala séria rokovaní pod drobnohľadom vedenia Komisie územného 

plánovania, výstavby a rozvoja v r. 2020 a 2021. Projekt disponuje aktuálnym, čerstvým 

stavebným povolením, ktoré nadobudne právoplatnosť v najbližších dňoch. 

 

Poslanec Ing. Kavecký presnejšie informuje, že ide o dobudovanie obslužných 

komunikácii celej lokality, či už ku existujúcim záhradám, športovému areálu, alebo 

rodinnému domu, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízosti športového areálu. 

 

Uznesenie č. 74/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer výstavby Miestnej verejnej komunikácie – 

centrum obce Hviezdoslavov v súlade s projektovou dokumentáciou diela a vydaným 

stavebným povolením; poveruje obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na 
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zhotoviteľa tohto diela a následne poveruje starostu obce podpísať zmluvu o dielo s víťazným 

uchádzačom do limitu max. 170.000,00 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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

Prílohu tohto bodu tvorí návrh samotného uznesenia a dôvodová správa. Dodatok bol 

zverejnený 15 dní, nebola doručená ani jedna pripomienka. Predkladateľom tohto bodu 

rokovania Obecného zastupiteľstva je poslanec Ing. Kavecký, ktorý vysvetľuje problematiku 

stanovenia výšky poplatkov za miestny rozvoj ako v dôvodovej správe, tak všetkým 

prítomným:  

Obec Hviezdoslavov ustanovila v zmysle Zákona 447/2015 Z. z. Všeobecne záväzným 

nariadením č. 1/2017 poplatok za miestny rozvoj a stanovila jeho sadzby. Podľa zákonodarcu 

je zmyslom poplatku najmä zavedenie pravidiel pri prispievaní na rozvoj sociálnej 

a technickej infraštruktúry obce. Zo skúseností od zavedenia tohto poplatku vieme, že sa stal 

významným nástrojom pre pokrytie rozvojových projektov obce a pre budovanie jej 

infraštruktúry. V roku 2020 boli obci doručené viaceré žiadosti o zníženie sadzby poplatku za 

miestny rozvoj investormi, ktorí sa rozhodli budovať objekty pre poskytovanie služieb a iných 

podnikateľských aktivít.  

 V súčasnosti sa dokončujú ZaD ÚPN v meste Šamorín a obci Oľdza. V oboch obciach 

sa uvažuje so zaradením značného územia na rozvoj podnikateľských aktivít. Budúci 

priemyselný park o rozlohe cca 16 ha sa nachádza aj na území obce Hubice. Územný plán 

obce Mierovo tiež určuje desiatky hektárov na podnikateľské aktivity. Budovanie 

rozvojových zón v obciach predstavuje zároveň zvýšenie lokálnej zamestnanosti, dlhodobý 

príjem z dane z nehnuteľnosti a  zvyšuje sa aj záujem poskytovať miestne služby a rozvíjať 

podnikanie. Obec môže získať partnerov pri financovaní verejnoprospešných aktivít a pri 

budovaní inžinierskych sietí a lokálnych prepojení.  

 Skúsenosti ukázali, že možnosť zamestnať sa na území obce a eliminovať tak 

dochádzku za prácou, považujú obyvatelia Hviezdoslavova za veľmi príťažlivú. Zo strany 

obyvateľov je veľký záujem o služby poskytované na území obce, rovnako je veľký aj záujem 

o využívanie možných nájomných priestorov. 

Zníženie poplatku za miestny rozvoj pre vyššie uvedené kategórie môže akcelerovať 

investovanie do takých projektov, ktoré na území obce zvýšia zamestnanosť a budú iniciovať 

podnikanie v mnohých oblastiach. 

Diferencovaním týchto poplatkov obec jasne ukáže svoj záujem o podporovanie 

takýchto aktivít zo strany investorov. Obec Hviezdoslavov súťaží s okolitými obcami 

o umiestnenie investícií. Poľnohospodárske projekty v maximálnej miere podporujú obce D. 

Lužná a Kvetoslavov. Preto navrhujem podporiť investície do pôdohospodárskych objektov 

sadzbou 5 Eur za meter štvorcový.  
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Ponuka priemyselných parkov je v okolí pomerne široká a ak chce naša obec uspieť v súťaži o 

umiestnenie investícií, musia byť podmienky v našej obci výhodnejšie ako napríklad 

v Šamoríne, ktorý je bližšie k dopravnej tepne R7. V súčasnosti sú v obci v štádiu tesne pred 

výstavbou dva významné projekty, kde budú sústredené služby. Je to projekt na Seneckej 

a projekt na Športovej ulici. Tieto investície, podobne ako projekt Jednota, zaplatili sadzbu 

poplatku za miestny rozvoj na úrovni 35 Eur za meter štvorcový. Pokiaľ chceme, aby sa 

služby rozvíjali aj v iných lokalitách, považujem za potrebné investorov stimulovať aj výškou 

poplatku za miestny rozvoj. 

 

Podľa Návrhu Dodatku č.1/2021 k VZN č.1/2017 Obec podľa druhu stavieb ustanovuje tieto 

sadzby poplatku za rozvoj: 

účel využitia stavby Sadzba poplatku na m2 

stavby na bývanie 35 Eur 

stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu, 

5 Eur 

priemyselné stavby a stavby využívané na 

skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

5 Eur 

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, stavby využívané na skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

5 Eur 

ostatné stavby. 35 Eur 

 
 

Uznesenie č. 75/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2017 o ustanovení 

poplatku za miestny rozvoj v pôvodnom, priloženom znení. 

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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach, poplatku za KO a drobné stavebné odpady 

vypracovala poslankyňa T. Skybová, ktorá ho zároveň predkladá na prerokovanie obecnému 
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zastupiteľstvu. Materiál obsahuje Návrh uznesenia, dôvodovú správu, vyhodnotenie 

pripomienok (celkovo boli doručené 4 pripomienky) a samotný návrh VZN. P. starosta udelil 

slovo poslankyni p. Skybovej, ktorá vysvetľuje nasledovné skutočnosti: 

Obec Hviezdoslavov pristupuje od 1.1.2022 k zmene niektorých daní. Obec sa v záujme 

podpory poľnohospodárstva na jej území rozhodla znížiť daňové zaťaženie subjektov 

vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť.  

Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku obce na základe komplexnej analýzy 

stanovila nasledovnú daňovú zmenu: 

Zníženie dane A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a to sadzbu dane z 0,75% na 

0,5%, čo v priemere pre majiteľa 40 Ha pôdy znamená zníženie o cca 500 €.  

Zníženie dane B - stavby na pôdohospodársku produkciu, a to sadzbu dane z 0,26% na 

0,20%, čo v súhrne pre majiteľov týchto budov znamená zníženie dane o cca 400 €. 

  Zníženie dane  A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, podľa veľkosti: 

              

  

 
2021 2022 Celkové zníženie     

  cca 40 Ha 1512,46 € 1008,31 € 504,15 €     

              

              

  

Zníženie dane B - stavby na pôdohospodársku produkciu - pre všetkých 

platiteľov spolu: 

              

    2021 2022 Celkové zníženie     

    1739,92 € 1338,40 € 401,52 €     

              

 

Na základe priemerného zvyšovania inflácie, sa obec rozhodla úmerne zvýšiť dane svojim 

obyvateľom, tieto dane sú: 

Zvýšenie dane G - stavebné pozemky, a to sadzbu dane z 0,9% na 0,95%, čo pre vlastníka 

stavebného pozemku o veľkosti cca 650m2 znamená zvýšenie o cca 9€: 

            

  
Stavebné 

pozemky 2021 2022 

Celkové 

zvýšenie   

  650m2 169,29 € 178,70 € 9,41 €   

 

Zvýšenie dane H - ostatné plochy okrem stavebných plôch, a to sadzbu dane z 0,6% na 0,7%. 

Zvýšenie dane C - záhrady, a to sadzbu dane z 0,6% na 0,8%. 

Zvýšenie F - zastavané plochy a nádvoria, a to sadzbu dane z 0,6% na 0,75%. 

Súhrnné zvýšenie daní H, C a F podľa veľkosti pozemku:  

          

Súhrnné zvýšenie daní pre priemerného obyvateľa podľa veľkosti 

pozemku: 

          

  2021 2022 

Celkové 

zvýšenie   
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Pozemok 550 m2 4,61 € 5,90 € 1,28 €   

Pozemok 750 m2 6,59 € 8,72 € 2,12 €   

          

Obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. § 7 ods.1 a ods. 5  upravuje základ dane pre trvalé 

trávne porasty a to zo sumy 0,155 EUR/m2 na 0,0922 EUR/m2:  
  
V súlade so zákonmi Slovenskej republiky sú poplatky za komunálny odpad (KO) účelovým 

príjmom obce viazané na náklady definované zákonom a zároveň obec by zo zákona nemala 

platiť tieto služby na odpadové hospodárstvo z iných prostriedkov. Z tohto dôvodu všetky 

náklady obce súvisiace s odvozom, úpravou  a skládkovaním odpadov (okrem odpadov 

triedeného zberu) je obec povinná preniesť na pôvodcu odpadu, t. j. domácnosti a firmy na 

území obce. V dôsledku tejto legislatívnej podmienky obec Hviezdoslavov pristupuje k 

1.1.2022 k úprave cien za komunálne odpady. 

 

Zvýšenie poplatkov za odvoz odpadu o 41% na 0,049 eur za liter je zapríčinené najmä 

nárastom výdavkov na odvoz BIO odpadu a kuchynského odpadu. Ohlásené je zvyšovanie 

cien skládkovania BIO odpadu o 30% a zvýšenie cien za jednu nádobu o 2,5%. Projekcia na 

rok 2022 na základe rozhodnutí stavebného úradu a trendu minulých rokov uvažuje s 10% 

navýšením množstva vyprodukovaných ton BIO odpadu. Náklady na vývoz kuchynského 

odpadu medziročne rastú výhradne kvôli tomu, že v roku 2021 fungoval jeho vývoz od 

začiatku roka iba v Hviezdnom bývaní (15 nádob) a zvyšok obce (60 nádob) sa spustil až od 

júla 2021.  

 

Dôvodom nárastu cien v odpadovom hospodárstve sú teda predovšetkým legislatívne zmeny 

(povinné zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu, kuch. odpadu, nebezpečného 

odpadu, poplatky do envirofondu podľa percenta triedenia odpadu v obci, a. i). Dá sa 

predpokladať, že tento trend bude v nasledujúcich rokoch pokračovať, ba dokonca 

akcelerovať.  

 

Obec výrazne poukazuje na to, že vo VZN nestanovuje rozdielny meter na poplatníkov. Obec 

však aj naďalej môže poplatníkovi z dôvodu zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona 

poplatok znížiť rozhodnutím. Poplatník si môže, tak ako doposiaľ, požiadať o zníženie 

poplatku podľa §82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Takúto žiadosť si je poplatník povinný 

podať na Obecnom úrade, kde mu s jej podaním pomôže príslušný zamestnanec úradu. 

V žiadosti stačí aby uviedol svoje meno, adresu trvalého pobytu a stručne heslovito dôvod 

podania žiadosti. Jeho žiadosť bude obratom individuálne posúdená. 

 

Našou snahou je, aby sa niektoré nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli 

najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú seniori, či zdravotne znevýhodnení 

občania. Tieto osoby, ak žijú v domácnosti o max. 2 osôb, môžu opäť požiadať o zníženie 

poplatku za komunálny odpad, a to o 60% v rámci rozsahu VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. 

Keďže momentálne nám zmluva so zberovou spoločnosťou neumožňuje používať menšie 

nádoby ako 120-litrové ani zmenšiť frekvenciu vývozov,  je možné spoločné užívanie jednej 

nádoby pre viacero domácností v blízkom susedstve. Dve domácnosti, ktoré dôsledne triedia, 

tak zaplatia spolu iba jeden poplatok za komunálny odpad (bod 23.4) 

 

V prípadovej štúdii je porovnanie cien poplatkov za KO v r. 2022 bez zliav a so zľavami: 



9 

 

Sadzby do VZN pre rok 2022  
 

 

Základná sadzba: 0,049 eur/liter 

Zľava 40% je len ilustratívna  

(výška celkovo poskytnutej zľavy môže byť rôzna – 

uvedené údaje sa zakladajú na dátach z predch. 

účtovných rokoch) 

  

 

 

  poplatok za jeden odvoz  ročný poplatok (26 zvozov)* 

  

základná 

sadzba 
(bez zľavy) zľava 40% zľava 60% 

základná 

sadzba 
(bez zľavy) 

zľava 

40% 

zľava 

60% 

110 l 5,43 € 3,26 € 2,17 € 141,14 € 84,68 € 56,46 € 

120 l 5,92 € 3,55 € 2,37 € 153,97 € 92,38 € 61,59 € 

240 l 11,84 € 7,11 € 4,74 € 307,94 € 184,77 € 123,18 € 

1100 l 54,29 € 32,57 € 21,71 € 1411,41 € * * 

* cena pre 1100l nádoby platí pre 52 zvozov. Zľavu 40% a 60% nie je možné vyčísliť v EUR, 

pretože správca rozdeľuje poplatok medzi obyvateľov bytoviek, ktorých počet môže byť rôzny. 

 

Následne p. Skybová prečítala pripomienku od p. Blatnického: 

„Dobrý deň, dovoľujem si Vám zaslať svoje pripomienky a návrhy k VZN ohľadom poplatkov 

za vývoz komunálneho odpadu v Hviezdoslavove na rok 2022. Je nevyhnutné zaradiť do tohto 

VZN výhody pre domácnosti, ktoré separujú odpad až do takej miery, že svoju 120 l nádobu 

zaplnia za 2 týždne, kedy sa vývozu odpadu uskutočňujú, len na 1/4 jej objemu. Vnávrhu VZN 

spomínate že nie je možné znížiť objem vyváženej nádoby ani frekvenciu vývozu a radíte sa 

spojiť so susedom platiť len jeden poplatok za nádobu. Spravodlivejším riešením by bolo 

vážiť množstvo odpadu pri každom vývoze nádoby, bude sa presne vedieť ktorá domácnosť 

koľko odpadu vyprodukovala a následne túto domácnosť adekvátne spoplatniť za vývoz KO. 

Tak ako každá jedna domácnosť platí rôzne za plyn alebo elektrinu podľa spotreby, tak by 

spravodlivo platila za to, koľko vyprodukuje odpadu. Odmietam platiť rovnako ako 

domácnosť, ktorá má svoju 120 l nádobu plnú každý druhý týždeň ako ja, keď ju mám za 

rovnaké obdobie plnú do 1/4 objemu, keďže riadne triedime. Funguje to tak vo viacerých 

obciach v SR, tak nevidím dôvod, aby takéto spravodlivé platenie za odpady nefungovalo aj v 

našej obci. Argumenty poslanca p. Karabu na sociálnej sieti, že takto by sa extrémne zvýšili 

poplatky za odpady domácnostiam, ktoré netriedia a produkujú množstvo komunálneho 

odpadu, sú scestné a absolútne popierajú snahy obce o podporu triedenia odpadu v našej 

obci. Druhým riešením by bolo dať na každý smetiak čiarový alebo iný kód, keď budem mať 

smetiak plný, dám ho von, vývozca ho vyvezie a následne mi tento vývoz spoplatní. Ak sa 

zazmluvnený vývozca odpadu v našej obci odmieta týmto riešeniam prispôsobiť, vidím to na 

dôvod jeho výmeny. Napr. čo viem v Šamoríne zabezpečuje vývoz odpadu iná spoločnosť, 

ktorá snáď naše požiadavky bude vedieť splniť. Ďakujem za Vašu snahu, že budete vedieť 

takýmto požiadavkám zabezpečujúcich spravodlivosť pri určovaní výšky poplatku za vývoz 

odpadu zakomponovať do VZN o poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu v našej obci.“ 

 

Vyjadrenie od poslankyne k pripomienke č. 1: Úprimne si vážime podnety a požiadavky na 

zmenu systému v odpadovom hospodárstve v našej obci. Sami sa stretávame a jednáme 

s rôznymi spoločnosťami a poradcami ohľadom zefektívnenia tejto služby pre našich 

poplatníkov. V súčasnosti nie je možné meniť nastavené zmluvné podmienky, nakoľko boli 
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vysúťažené a sú dané verejným obstarávaním (VO). V súčasnosti je v našej obci nastavený 

intervalový zber odpadov, čiže nie je možné platiť poplatky podľa množstva 

vyprodukovaného odpadu. Každopádne, uvažujeme už teraz nad novými podmienkami zberu, 

ako je zníženia frekvencia zberu KO (keďže máme v našej obci zavedený intenzívny zber 

BIO a BRKO ako aj separátov), menšie nádoby, možnosti váženia odpadu... avšak tu si treba 

uvedomiť, že akékoľvek zavedenie či už váženia, čipovania nádob a pod produkuje ďalšie 

náklady – vo veľkej miere aj skryté -, ktoré budú opäť znášať poplatníci. Nehovoriac o 

tvorení čiernych skládok pri zavedení množstvového zberu, či tzv. migrácii odpadu napr. pri 

možnosti voľbe výberu platenia vývozov vopred. Všetky tieto skutočnosti starostlivo 

zvažujeme a analyzujeme.  

Pri čipovaní nádob sa neplatí za množstevný zber. Táto predstava je mylná. Na každú 

nádobu sa nalepí čip, čipovanie sa vykonáva ráno pred zberom  zamestnancom obecného 

úradu. Poplatok za KO je rovnaký, resp. navýšený o poplatok za službu čipovania, plus si 

tento spôsob vyžaduje prácu ďalšieho zamestnanca obce. 

 

 Čo sa týka zberu spôsobom váženia odpadu, aj terajšia spoločnosť vykonáva váženie 

odpadu. Neváži sa jednotlivo na občana ale celkovo. V tomto prípade by vzrástli náklady na 

túto službu, ktorú zberová spoločnosť poskytuje. Čiže poplatky poplatníkov by sa neponížili. 

 

P. starosta ozrejmil, že zvyšné pripomienky, ktoré sa týkajú tejto problematiky spolu 

s vyjadreniami ku pripomienkam sú zverejnené v sekcii Materiály na obecné zastupiteľstvo. 

V tomto prípade však nešlo o pripomienky ku VZN v zmysle zákona, ale iba o podnety či 

skôr sťažnosti. 

 

P. Skybová upozornila aj na skutočnosť vysokých nákladov veľkokapacitného odpadu. 

Tieto náklady tiež znášajú poplatníci. 

Poslanec p. Cvengroš ďakuje p. Skybovej za jej ochotu, dôslednú prácu 

a zabezpečovanie odpadového hospodárstva obce. 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Vanc poukázal na skutočnosť, že až v momente, keď štát 

prestane ukladať obciam zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva, až potom sa 

zastaví nárast poplatkov u občanov. Štát totiž udelí povinnosť a obce ju musia plniť. 

Následne zaznel podnet zo strany prítomnej verejnosti. P. PhDr. Dropčová, PhD. 

poukázala na veľmi nízku a nepostačujúcu frekvenciu vývozov papiera pre domácnosti, a pýta 

sa, ako by sa dala táto problematika riešiť. 

Odpoveď od poslankyne: Obec má od štátu nastavené kvóty, ktoré určujú odvozovej 

spoločnosti koľko nádob a vývozov nám môžu dať.  Ak nám dajú viac nádob, im to už nie je 

preplatené. V našej obci už sme nad stanovenými štandardami, čiže máme pridelené zvozy 

navyše. Kvóty pre našu obec boli nastavené ešte v minulosti, kedy sa vyhadzovali prevažne 

noviny a časopisy, a objem papierového odpadu bol nižší. Teraz sa vyhadzuje prevažne 

kartónový odpad, ktorý je veľmi objemný a nikdy nedosiahneme takú hmotnosť ako v 

minulosti.  

Poslankyňa Mgr. Almášiová sa pýta na možnosti zberu papiera. To by však 

nevyriešilo problematiku častejšej frekvencie vývozov papiera. P. Skybová informuje, že 

uvažujeme o možnosti zriadenia zberného dvoru na papier, len si to vyžaduje ešte dôslednú 

prípravu a doriešenie. Poslanec Ing. Kavecký sa zapojil do diskusie a ozrejmil, že v prípade 

zriadenia zberného dvoru na papier bude nutné vlastniť lisovacie zariadenie, nakoľko by sme 

neboli schopný skladovať také množstvá papierového odpadu. 
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Uznesenie č. 76/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov 

č. 3/2021 o miestnych daniach a o poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné 

stavebné odpady v pôvodnom, priloženom znení. 

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 X    

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 

Predkladateľkou tohto bodu rokovania je prednosta obce a ekonóm obce, Jana 

Krajmer. Materiál obsahuje návrh uznesenia, dôvodovú správu, stanovisko hl. kontrolóra obce 

a finančnej komisie, Návrh RO č. 1/2021 a definitívnu podobu RO č. 1/2021 ako samostatnú 

prílohu k tomuto bodu. Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku odporúča, aby 

rozpočtové opatrenia boli aktualizované podľa najnovších údajov pred zastupiteľstvom a 

odporúča, aby aj po rozpočtovom opatrení zostal rozpočet naďalej vyrovnaný. Tak sa aj 

udialo, všetko bolo pred zastupiteľstvom aktualizované a zverejnené v materiáloch na 

rokovanie OcZ. 

P. starosta udelil slovo p. prednostke, ktorá informovala všetkých prítomných 

o nasledovných skutočnostiach: 

Obec Hviezdoslavov predkladá na schválenie návrh Rozpočtového opatrenia č. 

1/2021. 

 

Zmeny v časti Príjmy: 
 

 111 – Podielové dane – zníženie o 57 000,00 € - dôvodom je zníženie rozpočtu zo 

strany štátneho rozpočtu 

 133 – Dane za tovary a za služby – zníženie o 30 000,00 €, ide o aktualizáciu výšky 

vybraných poplatkov za KO 

 212 – Príjmy z prenajatých pozemkov – zvýšenie o 15 000,00 €, ide o aktualizáciu 

výšky úhrad za prenajaté pozemky – zlepšenie výberu dane 

 221 – Administratívne poplatky – zníženie 4 000,00€, ide o aktualizáciu výšky 

vybraných poplatkov  

 223 – Poplatky a platby za jasle, materské školy – zníženie o 17 000,00 €, ide 

o aktualizáciu výšky vybraných poplatkov 

 292 – Ostatné príjmy – nárast o 5 000,00 € ide o aktualizáciu odvodov z výherných 

automatov  úhrady vecného bremena 

 311 – Granty – nárast o 10 250,00 € – dary obci 
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 312 – Transfery zo ŠR – nárast o 101 300,00 € – aktualizácia výšky transferov 

príspevkov zo štátneho rozpočtu 

 454 – z rezervného fondu obce – zapojenie rezervného fondu – nárast o 327 387,59 € 

 

Zmeny v časti Výdavky: 

Bežné výdavky: 

 610 – Mzdy, platy, príplatky – navýšenie o 15 000,00 € ide o aktualizáciu vyplatených 

miezd a príplatkov 

 620 – Poistné a príspevky do poisťovní – navýšenie o 20 000,00 € aktualizácia 

príspevkov do SP a ZP 

• 630 – Tovary a služby – zvýšenie o 20 000,00 € – aktualizácia výdavkov pri tovaroch 
(všeobecný materiál, interiérové vybavenie, služby, údržba, pracovné odevy...) 

• 640 – Bežné transfery – zvýšenie nákladov o 35 000,00 € z dôvodu dotácie CZŠ 
 

 Kapitálové výdavky: 

 

Z kapitálových výdavkov z položky 717 – realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia – navrhujeme presunúť do bežných výdavkov sumu 90 000,00 € z dôvodu 

prekrytia výdavkov na položky 610, 620, 630, 640. 

 

Následne sa slova ujal ešte hlavný kontrolór obce JUDr. Vanc, ktorý poznamenal, že 

stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021 bolo spracované na základe rozpočtu obce 

Hviezdoslavov na r. 2021 a priebežného čerpania rozpočtu. Návrh rozpočtového opatrenia bol 

vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecnými 

nariadeniami obce, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru. 

Obec v priebehu rozpočtového roka reálne údaje o rozpočtovaní pretavila do rozpočtového 

opatrenia. Finálne predkladaná verzia rozpočtového opatrenia bola upravená v zmysle 

stanoviska finančnej komisie a pripomienok dňa 15.12.2021, ktorého cieľom bola aktualizácia 

v čase vzhľadom na finančné operácie obce a úprava pôvodného návrhu tak, aby rozpočet 

ostal vyrovnaný. Hlavný kontrolór obce odporúča Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2021 

schváliť. 

Uznesenie č. 77/2021: 

Obecné zastupiteľstvo 

 a)  s c h v a ľ u j e  Rozpočtové opatrenie (RO) č. 1/2021 spripomienkované 

Komisiou pre rozpočet, financie a správu majetku obce, tvoriace neoddeliteľnú prílohu 

tohto uznesenia, 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu RO č. 1/2021. 

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 X    

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7 

Predkladateľkou a spracovateľkou Rozpočtu obce na r. 2022 je rovnako ako 

v predchádzajúcom bode prednostka obecného úradu. Materiál obsahuje návrh uznesenia, 

dôvodovú správu, stanovisko finančnej komisie a hlavného kontrolóra obce, Návrh rozpočtu 

na r. 2022 a definitívnu podobu rozpočtu. Komisia pre financie, rozpočet a správu majetku 

odporučila schváliť Rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie rozpočty na roky 2023 a 2024. 

 

P. prednostka uviedla prítomných do problematiky tohto bodu rokovania OcZ 

a poskytla nasledujúce informácie: 

Návrh rozpočtu obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 2 285 

856,00 € EUR, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane 

príjmových a výdavkových finančných operácií).  

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 2 285 856,00  EUR 

Bežné výdavky vo výške 1 392 493,00 EUR   

Kapitálové výdavky vo výške 885 000,00 EUR 

Finančné operácie vo výdavkovej časti sú  8 363,00 EUR.  Tieto výdavky budú kryté 

z bežných príjmov na splátky úverov.  

P. prednostka ozrejmila, že v kapitálovej časti sú zahrnuté transfery financií pre 

Cirkevnú základnú školu sv. Martina (dotácia činí 117 590,- eur) a Súkromnú materskú školu 

Lovely stars ( dotácia je vo výške 64 670,- eur), čo je pre našu obec novinka. 

Programový rozpočet obce Hviezdoslavov na roky 2022 – 2024 bude vypracovaný po 

schválení rozpočtu na rok 2022. 

Následne p. starosta vyzval hl. kontrolóra, aby vyjadril svoje stanovisko. JUDr. Vanc 

v krátkosti zhodnotil, že navrhnutý rozpočet je v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách. Z predloženého návrhu možno predpokladať, že navrhnutá výška príjmových 

položiek je opodstatnená, návrh rozpočtu je zostavený v požadovanom rozsahu a je zostavený 

ako vyrovnaný. Obec Hviezdoslavov má prakticky nulovú zadlženosť a veľmi dobre 

hospodári. Hl. kontrolór odporúča rozpočet na r. 2022 schváliť a zobrať na vedomie návrh 

rozpočtu na roky 2023 a 2024. 

Do diskusie vstúpila p. riaditeľka Cirkevnej základnej školy PhDr. Veronika 

Dropčová, PhD. P. riaditeľka objasnila, že škola bude niekoľko nasledujúcich rokov (2-3) 

v náročnej situácii, nakoľko bude narastať počet žiakov, budú pribúdať nové ročníky. S týmto 

súvisí aj väčší počet zamestnancov. Podielové dane sú však vyrátané na základe počtu žiakov 

k 15-temu septembru daného školského roka. Takže od septembra do decembra daného 

školského roka bude škola v komplikovanej situácii, nakoľko CZŠ budú chýbať financie na 

mzdy novo prijatých zamestnancov. Keď p. riaditeľka zrátala príjmy z podielových daní 

a príspevkov od rodičov, ktoré nie sú malé, stále budú škole chýbať financie na mzdy 

zamestnancov, a to hovoríme iba o základných mzdách. P. riaditeľka preto prosí obec 

o zváženie určitej možnosti finančného príspevku, resp. diskusiu, ako nájsť cestu vzájomnej 

dohody v tejto veci, či zmluvný vzťah. Podľa prepočtov ide o sumu cca 10 000,- eur. P. 
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riaditeľka podotkla, že zriaďovateľ sa stará o materiálne zabezpečenie školy, nábytok  

a podobne, čo sú vysoké sumy.  

P. starosta prisľúbil hľadanie cesty a možností ako CZŠ pomôcť, bude to téma na 

najbližšie obdobie, ktorou sa budeme intenzívne zaoberať s finančnou komisiou.  

Hl. kontrolór poznamenal, že intenzívne môžeme diskutovať a hľadať možnosti, keď 

budeme vedieť presnú sumu, presné čísla. 

P. prednosta v tomto bode podotkla, že síce ku 15-temu septembru sa podávajú výkazy 

škôl, ale v mesiaci október a november prebiehajú dohadovacie konania, následne prídu 

dotácie, ktoré sú navýšené o nový počet žiakov. Táto informácia je aj definovaná v Školskom 

zákone o financovaní základných škôl. 

 

Uznesenie č. 78/2021: 

Obecné zastupiteľstvo 

a) s c h v a ľ u j e  rozpočet na rok 2022 spripomienkovaný Komisiou pre rozpočet, 

financie a správu majetku obce, tvoriaci neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia, 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e  návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 spripomienkovaný 

Komisiou pre rozpočet, financie a správu majetku obce, tvoriaci neoddeliteľnú 

prílohu tohto uznesenia, 

c) b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hl. kontrolóra obce k vyššie uvedenému 

návrhu rozpočtu na rok 2022. 

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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8 

Predkladateľom tohto bodu rokovania OcZ je poslanec p. Cvengroš, predseda 

sociálnej komisie: 

Na základe dodaných podkladov a prepočítaní príjmov, žiadateľka p. Takácsová 

vyhovuje podmienkam a Sociálna komisia odporúča OcZ predĺžiť zmluvu na ďalšie obdobie. 

Rozdiel medzi max. príjmom a reálnym príjmom je 206,65 EUR v prospech žiadateľa. Na 

základe dodaných podkladov a prepočítaní príjmov, žiadateľ p. Niňaj vyhovuje podmienkam 

predĺženia nájmu na ďalšie obdobie. 

 

Vyjadrenie Sociálnej komisie: 

Aj keď aktuálny nájomca, p. Niňaj s manželkou, vyhovuje podmienkam opätovného 

uzavretia novej nájomnej zmluvy (na základe doložených príjmov za rok 2020), Sociálna 

komisia odporúča OcZ neschváliť novú nájomnú zmluvu na ďalšie 3 ročné obdobie. 
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Na základe aktuálneho platného VZN č. 3/2012 a platnej nájomnej zmluve, 

žiadateľovi o uzavretie novej nájomnej zmluvy nevzniká automaticky nárok na ďalšie 

obdobie. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne, a tak na základe prešetrenia rodinných 

pomerov, kde so žiadateľom nežijú v spoločnej domácnosti nezaopatrené deti, Sociálna 

komisia nájom obecného bytu odporučí OZ schváliť inému žiadateľovi, vyhovujúcim 

podmienkam podľa aktuálne platného VZN a uprednostní nového nájomcu ak v spoločnej 

domácnosti žije s nezaopatrenými deťmi. 

Sociálna komisia ma za to, že obecné byty majú slúžiť na obdobie preklenutia 

zhoršenej finančnej alebo životnej situácie a nerátať s takýmto bývaním ako garantovaným 

doživotným bývaním. 

V prípade neschválenia novej nájomnej zmluvy OZ, Sociálna komisia odporúča: 

Keďže aktuálna nájomná zmluva, má len 1-mesačnú výpovednú lehotu a je už tým 

pádom neplatná, Sociálna komisia odporúča vedeniu OcÚ túto zmenu pomerov brať obzvlášť 

citlivým spôsobom a na ukončenie nájmu odporúča 3-mesačnú výpovednú lehotu. 

 

Vyjadrenie poslancov po spoločnej porade: 

Na základe uvedených skutočnosti poslanci OZ odporúčajú čo najskôr pripraviť nové 

VZN k prenájmu obecných bytov, kde by získané skutočnosti Sociálnej komisie boli 

podrobne a detailne zadefinované v podmienkach prideľovania obecných bytov. 

 

Stanoviská Sociálnej komisie: 

Oficiálne vyjadrenie s hlasovaním k predĺženiu Nájomnej zmluvy – p. Takácsová  

Na základe dodaných podkladov a prepočítaní príjmov, žiadateľ vyhovuje podmienkam a 

sociálna komisia odporúča OZ predĺžiť zmluvu na ďalšie obdobie. Rozdiel medzi max. 

príjmom a reálnym príjmom je 206,65 EUR v prospech žiadateľa. 

Oficiálne vyjadrenie s hlasovaním k predĺženiu Nájomnej zmluvy – p. Niňaj 

- Na základe predošlého neodporučenia predĺženia nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie na 

predošlom Sociálnej zasadnutí komisie, sa opäť prerokovala táto žiadosť. 

- Aj keď aktuálny nájomca vyhovuje podmienkam opätovnému predĺženiu zmluvy, komisia 

odporúča obecnému zastupiteľstvu nepredĺžiť nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie, ale 

odporúča uprednostniť p. Tóthovú na uzavretie novej nájomnej zmluvy, po prešetrení jej 

rodinných pomerov (matka s dvomi nezaopatrenými deťmi). 

- Komisia poveruje pracovníkov OcÚ na prerokovanie aktuálnej nájomnej zmluvy s hlavným 

kontrolórom obce, pre možnosť ukončenia zmluvy bez nárokov. 

- Komisia odporúča vedeniu obce nájsť citlivý spôsob ukončenia nájomnej zmluvy s terajším 

nájomcom p. Niňajom, pretože 1-mesačná výpovedná lehota je veľmi krátka. Komisia 

odporúča 3-mesačnú výpovednú lehotu. 

Uznesenie č. 79/2021: 

Obecné zastupiteľstvo 

a)  d e k l a r u j e  existenciu faktického nájmu nájomného bytu č. 04 v bytovom 

dome súpis. č. 198 v obci Hviezdoslavov nájomcovi: Takácsová Kristína, v období od 

02.08.2021 do uzavretia nájomnej zmluvy s účinnosťou od 1.1.2022. 
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b)  p o t v r d z u j e,  že za obdobie trvania faktického nájmu od 02.08.2021 do 

31.12.2021 boli uhradené peňažné sumy inak zodpovedajúce sume nájmu a sume úhrad 

spojených s užívaním bytu v celkovej sume 825,00 EUR. 

c)  d e k l a r u j e  existenciu faktického nájmu nájomného bytu č. 02 v bytovom 

dome súpis. č. 197 v obci Hviezdoslavov nájomcovi: Mgr. Niňaj Ľuboš, v období od 

01.08.2021 do uzavretia nájomnej zmluvy s účinnosťou od 1.1.2022. 

d)  p o t v r d z u j e,  že za obdobie trvania faktického nájmu od 01.08.2021 do 

31.12.2021 boli uhradené peňažné sumy inak zodpovedajúce sume nájmu a sume úhrad 

spojených s užívaním bytu v celkovej sume 825,00 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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 80/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  podpísanie novej nájomnej zmluvy obecného bytu 

číslo 04, Hviezdoslavov č. 198, 930 41 Hviezdoslavov a poveruje starostu obce, aby s p. 

Takácsovou uzavrel novú Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 

 

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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 81/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  podpísanie novej nájomnej zmluvy obecného bytu 

číslo 02, Hviezdoslavov č. 197, 930 41 Hviezdoslavov a poveruje starostu obce, aby s p. 

Niňajom uzavrel novú Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 

 

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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 9 

P. starosta informoval, že keďže pre krátkosť času nestihli byť so zmluvnou stranou 

prerokované veci, tento bod sa prekladá na prerokovanie na najbližšom obecnom 

zastupiteľstve. 

 

Uznesenie č. 82/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  prerokovanie predmetného bodu na ďalšej schôdzi 

obecného zastupiteľstva. 

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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 10 

Spracovateľom tohto bodu rokovania OcZ je starosta obce. Materiál obsahuje návrh 

uznesenia, dôvodovú správu, záznam z verejného obstarávania ako samostatnú prílohu, návrh 

zmluvy o dielo a situáciu riešeného územia.  

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom 

zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o ver. obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, vyhláseného Výzvou na 

predkladanie ponúk zo dňa 04.10.2021, na predmet zákazky „vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre projekt – stavbu s názvom: „Dokumentácia pre územné rozhodnutie a 

stavebné povolenie – Cyklodopravné trasy Hviezdoslavov““ (ďalej iba „verejné 

obstarávanie“). 

Objednávateľ na základe uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijal 

zhotoviteľom predloženú ponuku (ďalej len „ponuka“ – viď príloha) a vyhodnotil ju ako 

najvýhodnejšiu (Cykloprojekt, s. r. o.). 

Dielom sa na účely Zmluvy rozumejú zmluvné činnosti a vypracovanie projektovej 

dokumentácie s názvom „Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – 

Cyklodopravné trasy Hviezdoslavov" – projektová dokumentácia pre vydanie územného 

rozhodnutia, dokumentácia na stavebné povolenie, inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním 
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územného rozhodnutia, stavebného povolenia pre výstavbu za podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve. 

 

Rozsah a obsah dokumentácie, ktorú je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi: 

a/ Dokumentácia pre územné konanie (ďalej len „DUR“) spracovaná v rozsahu prílohy 

č. 1 Sadzobníka UNIKA 2017: 

b/ Dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) v rozsahu prílohy č. 2 a 

prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2017. Dopracovanie pripomienok z prerokovania projektovej 

dokumentácie do PD a rozpočtovej časti.  

c/ Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia. Zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a povolení v rozsahu podkladov 

potrebných pre vydanie územného rozhodnutia, podanie žiadosti pre vydanie územného 

rozhodnutia a odsúhlasenie dokumentácie stavebného zámeru správnym orgánom, 

zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a povolení v rozsahu podkladov potrebných pre 

vydanie stavebného povolenia, podanie žiadosti pre vydanie stavebného povolenia a 

zapracovanie všetkých pripomienok do projektovej dokumentácie (Inžinierska činnosť). 

 

Jedná sa o líniovú stavbu – cyklodopravnú trasu v obci Hviezdoslavov s napojením na 

susediace obce Kvetoslavov a Miloslavov s 3 úsekmi: 

1. CYK I./1-4.:  
Hlavná – Pri Šibeničke – Pri Hájovni – Broskyňová – Česká – Športová – Štúrová – ŽST Kvetoslavov, 

zastávka. 

2. CYK II./5-6.:   
Kalinčiakova – Senecká – ŽST Kvetoslavov. 

3. CYK III./7-10. ALT. 1:  
Cintorínska – Hlavná – Šamorínska – Ružová – Miloslavovská cesta – Miloslavov, A. Dvor križ. 

Hlavná/Bottova. 

 

Prehľad vedenia budúcich cyklodopravných trás znázorňuje priložená situácia 

(viď príloha). 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku 

II. ods. 1, ods. 2 Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa nasledovne: 

a/ DUR do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.  

b/ DSP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.  

c/ Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním ÚR a SP do 7 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

 

Projektu predchádzala štúdia uskutočniteľnosti, kt. bola realizovaná pod 

drobnohľadom vedenia Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja v r. 2020 

(realizovalo SCALE STUDIO, a. s.). 

P. starosta poznamenal, že cena projektovej dokumentácie je na úrovni 60 000,- eur. 

Do súťaže sa zapojili 3 subjekty. 

P. starosta vyzval prítomných na prípadné pripomienky a otázky. Zo strany verejnosti 

položil otázku p. Kubulák Martin. Keďže p. Kubulák obhospodaruje podstatnú časť polí, 

pozdĺž ktorých povedú cyklotrasy, informuje sa, či mu nebude zamedzený prístup na polia. P. 

starosta ubezpečuje poľnohospodárov, že určite im prístup zamedzený nebude, budú 

prebiehať aj komunikácie a pri územných konaniach budú účastníkmi konaní. P. starosta 
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potvrdzuje, že majitelia pozemkov budú prizvaní na rokovania. Následne ešte prebehla 

menšia diskusia medzi poslancami o vedení cyklotrasy, hlavne o možnosti zmeny strasovania. 

Poslankyňa Mgr. Almášiová sa vzdialila z miestnosti o 19:42 hod, preto sa 

nezúčastnila hlasovania o tomto bode. 

 

Uznesenie č. 83/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a 

Cykloprojekt, s. r. o., predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre 

Objednávateľa Dielo podľa špecifikácie a v rozsahu určenom Zmluvou o dielo a záväzok 

objednávateľa za vykonanie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová -    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 11 

Spracovateľom tohto bodu rokovania OcZ je starosta obce, Marek Lackovič, MBA. 

Materiál obsahuje návrh uznesenia, dôvodovú správu a tabuľku projektov ako samostatnú 

prílohu.  

Na uplynulých zasadnutiach Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja (ďalej 

len komisia) ako i v pravidelných dvojtýždenných intervaloch starosta obce Hviezdoslavov 

pravidelne reportuje aktuálny status Investičného plánu projektov (IPP).  

Plán je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný v súčinnosti s jednotlivými členmi 

komisie, poslancami OcZ a projektovým manažérom obce, V. Šokom. Predchádzajú mu série 

pravidelných koordinačných porád, stretnutí a odborných diskusií predovšetkým (no nielen) s 

predsedníctvom príslušnej komisie, ale i s prednostkou obecného úradu či stavebným úradom 

obce. Výstupy pravidelne prerokúvané komisiou sú transponované do návrhu rozpočtu na r. 

2022, ktorý sa schvaľuje rovnako tak na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Vzhľadom na ambíciu komunikovať s verejnosťou transparentne, otvorene a moderne, 

predkladám tento IPP na dnešné rokovanie OcZ. 

 

Z IPP (viď príloha) jasne vyplýva, že hlavnými investíciami / prioritami obce 

Hviezdoslavov na r. 2022 bezpochyby sú: 

 Vodozádržný park Hviezdoslavov, 

 Revitalizácia rybníka vo Hviezdoslavove – Podháji, 

 Dobudovanie lokality „Pažiť“ do súlade s UŠ „Centrum obce“, 

 Rekonštrukcia ciest v katastri obce, 

 Rekonštrukcia, resp. odvodnenie chodníka na Hlavnej ul. spolu s dobudovaním 

krajníc a vjazdov, 
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 Dobudovanie vodovodu a kanalizácie  

 Obecná základná škola vo Hviezdoslavove – Podháji. 

 

P. starosta konštatuje, že Mgr. Almášiová sa vrátila do hlasovacej miestnosti o 19:45 

hod. Keďže z pléna nezazneli žiadne pripomienky, starosta vyzval návrhovú komisiu na 

prečítanie nasledujúceho uznesenia a poslanci hlasovali nasledovne: 

Uznesenie č. 84/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  Investičný plán projektov na r. 2022. 

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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 12 

Predkladateľom tohto bodu rokovania OcZ je starosta obce, ktorý objasňuje 

nasledovné skutočnosti: 

V nadväznosti na Upozornenie OÚ DS zo dňa 6.10.2021 (v prílohe tohto bodu), 

v ktorom sa priamo príslušným obciam odporúča pre potreby činnosti stavebného úradu prijať 

uznesenie OcZ o neprípustnosti stavieb žúmp, dnes predkladám tento návrh uznesenia a tento 

bod programu OcZ. 

Ako sa píše v usmernení, resp. upozornení, kapacity ČOV v okrese sú vyčerpané 

a technicky nie sú prispôsobené ani na prijímanie obsahu žúmp. Jasne sa v ňom tiež píše, že 

žumpy nie je možné povoliť ani ako dočasné riešenie. 

Obec Hviezdoslavov už k podobným krokom pristúpila v nedávnej minulosti, kedy na 

nemožnosť realizovať žumpy upozorňuje aj pri jednotlivých urbanistických štúdiách / 

projektoch, viď napr. Uznesenie č. 18/2021 zo dňa 6.5.2021, alebo aj Uznesenie č. 7/2021 zo 

dňa 11.2.2021. 

Obec Hviezdoslavov si však zároveň ponecháva možnosť individuálneho posúdenia 

veci v špecifickom prípade, a to vtedy, ak sa jedná o 1 (slovom jeden) samostatne stojaci dom, 

resp. stavbu, v intraviláne / extraviláne obce, v ktorom dočasne nie je iná možnosť pripojenia 

na obecný vodovod, resp. kanalizáciu. Za takých okolností si ponecháva možnosť posúdenia 

situácie z hľadiska osobitného zreteľa. Žiadateľ bude o veci informovaný v priebehu 

príslušného konania na Stavebnom úrade Hviezdoslavov, ktoré definuje zákon č. 50/1976 Zb. 

– Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

 

Vec posúdil aj Právny úsek v osobe JUDr. Reisza, ktorý k veci dodáva nasledovné: 

„Najprv uvádzam citácie ustanovení, na ktoré poukazuje vo svojom liste Okresný úrad 

Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
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V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 Vyhláška MŽP SR č.k 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie: 

„(2) Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom v 

súlade s osobitnými predpismi.“ 

 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

„(3) Obec pri výkone samosprávy najmä 

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a 

verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s 

odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.“ 

 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej 

akumulácie vôd: 

(2) Podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii je 

výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd 

prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií. 

 

Aglomeráciou s v tomto kontexte rozumie územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska 

činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho komunálne odpadové vody do 

čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich konečného vypúšťania. 

 

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách: 

„(2) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde 

vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa 

najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s 

vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok 

nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného 

orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby 

alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo 

pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane 

vysoké náklady.“ 

 

Uznesenie č. 85/2021: 

Obecné zastupiteľstvo 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e  priložené Upozornenie Okr. úradu D. Streda, odboru 

starostlivosti o životné prostredie zo dňa 6.10.2021. 

b) V nadväznosti na horeuvedené usmernenie  s c h v a ľ u j e  neprípustnosť ďalšej 

výstavby stavieb – žúmp – v katastri obce Hviezdoslavov, a to ani ako formu 

dočasného riešenia, s okamžitou platnosťou pre všetky rozvojové plochy (RP) 

určené na novú výstavbu nachádzajúce sa v platnom ÚPN obce Hviezdoslavov. 
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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 X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13 

P. starosta nechcel v rámci epidemiologickej situácie nad rámec predlžovať trvanie 

OcZ. V krátkosti informoval, že má pripravený odpočet práce za rok 2021, ktorý bude v 

priebehu najbližších hodín zverejnený. P. starosta poďakoval zamestnancom úradu, poslancov 

a predsedom komisií za prácu v uplynulom roku. 

 

K bodu 14 

P. starosta ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, 16.12.2021 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

Ing. František Kavecký    .................................... 

 

 

 

 

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

Marek Lackovič, MBA 

      starosta obce 
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