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Zápisnica  

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 07.10.2021 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA., starosta obce Hviezdoslavov 

  Jana Krajmer, prednostka obecného úradu 

JUDr. Mário Vanc, LLT., hlavný kontrolór obce 

 

    

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký    

  Patrik Cvengroš 

   Ing. Adam Takáč 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho finančného stavu obce  

03. Žiadosť o NFP – Kultúrny dom Hviezdoslavov  

04. Zmluva o dielo – Vodozádržný park Hviezdoslavov (SMM, s. r. o.)  

05. Záverečný účet obce Hviezdoslavov za r. 2020  

06. Zmluva o spolupráci (HB living, s. r. o.)  

07. Kúpna zmluva – Hviezdne bývanie, Chodník pre peších (XL four, s. r. o.)  

08. Rôzne  

09. 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 4 poslanci a preto je obecné 

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

Almášiová ospravedlnili svoju neprítomnosť. 

 

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

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 56/2021: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Tatiana Skybová. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba     

Ing. František Kavecký X    
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Mgr. Janka Almášiová      

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. Adama 

Takáča a Patrika Cvengroša a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. Starosta obce dal 

poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Adama Takáča a Patrika 

Cvengroša a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba      

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová      

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     

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová    

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X    

Predložený návrh programu bol schválený. 

 

K bodu 2 

Starosta obce informoval, že na poslaneckej porade bolo prerokované takmer všetko, 

čo sa týka kontroly plnenia uznesení. Schválené uznesenia sa priebežne plnia a procesujú. 

Čakáme na podpisy niektorých zmlúv od druhých strán. Čo sa týka financií, p. starosta ďakuje 

ekonomickému úseku obce, ktorý reprezentuje p. prednostka, za detailne spracované finančné 

informácie a dáta, ktorú sumarizujú tabuľky v prílohe tohto bodu. Informácie, ktoré sa týkajú 

finančných dát sú ku dátumu 31.8.2021. 

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.  
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Uznesenie č. 57/2021: 

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 X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3 

Pán starosta v úvode toho bodu sumarizuje nasledujúce informácie: 

 Prílohu tohto bodu tvorí dôvodová správa a žiadosť o NFP. Túto žiadosť realizujeme 

v nadväznosti na vyhlásenú Výzvu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 

(viac na webstránke https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-

po7-react-eu/vyzva-react-eu). Obec Hviezdoslavov zahájila žiadosť v súčinnosti so starostom 

obce Hviezdoslavov, projektovým manažérom obce a členmi Komisie vzdelávania, kultúry 

a športu práce na projekte s názvom: „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov a 

zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Kultúrnom dome Hviezdoslavov“, s cieľom 

získať na tento projekt financovanie z EÚ, resp. z vyhlásenej Výzvy. 

Práve v týchto dňoch vzniká textová a grafická časť projektu, ktorý musí byť spolu so 

žiadosťou podaný v novembri 2021. Cieľom nášho projektu je významným spôsobom KD 

Hviezdoslavov zrekonštruovať, zrevitalizovať a technologicky pripraviť na budúcnosť, na 

ktorú dnes pripravený nie je, ruka v ruke s nevyhnutnou modernizáciou, zlepšením úrovne 

hygienických štandardov a celkovým zvýšením kvality poskytovaných služieb.  

Na úrovni OcZ je potrebné prijať navrhované uznesenie. Fin. prostriedky budú 

zaradené do rozpočtu na r. 2022. Dohromady by malo ísť o 200 000 eur, z toho asi 5 % 

(11 000 eur) by malo byť poskytnutých z rozpočtu obce.  

Indikatívna výška fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR. Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o NFP je 

možné predkladať do 11.11.2021. 

 

Uznesenie č. 58/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: 

„Zlepšenie úrovne hygienických štandardov a zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb v Kultúrnom dome Hviezdoslavov“, v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP), Výzvy s kódom: IROP-PO7-SC77-2021-75.   

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/
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b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. v sume 

11.000,00 EUR s DPH a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z vlastného rozpočtu. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

Predkladateľom tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva je starosta obce, Marek 

Lackovič, MBA: 

Na predmetných zasadnutiach bol tento významný projekt  niekoľkokrát predstavený, 

prezentovaný a prerokúvaný (Uznesenie č. 44/2020 a Uznesenie č. 98/2020). Rovnako tak 

bola verejnosti predstavená finálna videovizualizácia vyrobená arch. štúdiom – zhotoviteľom 

proj. dokumentácie. 

Predmetný projekt je súčasťou Investičného plánu projektov na r. 2021. 

Zabezpečením verejného obstarávania bola začiatkom r. 2021 poverená spol. Visions 

Consulting, s. r. o. (v osobe procesného garanta p. Zelenáka a p. Mikuščáka), ktorá má 

s podobnými zákazkami skúsenosti a ktorá celé obstarávanie zrealizovala transparentne, 

elektronicky cez čoraz využívanejší obstarávací systém JOSEPHINE. Viac o tendri je možné 

nájsť priamo v príslušnom systéme, kde sú takisto k dispozícii i všetky súťažné podklady. 

Výsledkom ver. obstarávania je zmluva o dielo s víťazným uchádzačom – spol. SMM, 

s. r. o., ktorú predkladám na schválenie. Kompletná ponuka od víťazného uchádzača je jednou 

z príloh materiálov tohto bodu rokovania OcZ. 

Táto Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných 

podmienok:   

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,   

- schválenie príslušnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(NFP, resp. ŽoNFP) na predmet zmluvy a následný podpis zmluvy o poskytnutí NFP, príp.  

schválenie dotácie na predmet zmluvy z iných dotačných mechanizmov a zároveň   

- preukázateľné schválenie postupu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bol 

podpis tejto zmluvy, ak sa takéto schválenie vyžaduje. 

Našu ŽoNFP momentálne posudzuje Ministerstvo životného prostredia SR a v súlade 

s dožiadaniami riadiaceho orgánu sú procesované dodatočne vyžiadané povolenia OÚ DS, 

odboru starostlivosti o životné prostredie. 

 Čo sa týka výslednej sumy v tomto prípade je to 407 598, 26 eur.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Hviezdoslavov/videos/373082363744702
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Uznesenie č. 59/2021: 

 

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

a SMM, 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    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

Starosta obce vyzval spracovateľku Záverečného účtu obce, p prednostku obecného 

úradu, aby sa v krátkosti vyjadrila. P. prednostka následne sumarizovala niekoľko 

nasledujúcich informácií:  

Napriek neľahkej pandemickej situácii v roku 2020 obec Hviezdoslavov hospodárila 

veľmi dobre. Môžeme byť spokojní, nakoľko sme skončili s prebytkom. Prebytok financií 

bude presunutý do rezervného fondu, z čoho môžeme hradiť ďalšie investície či havarijné 

stavy.  

Ku vypracovanému Záverečnému účtu sa vyjadrila aj predsedníčka Komisie pre 

rozpočet, financie a správu majetku obce p. Skybová, ktorá vyjadrila veľkú spokojnosť so 

spracovaním a celkovou kvalitou vypracovania dokumentu. Komisia pre rozpočet, financie a 

správu majetku dala súhlasné stanovisko k  Záverečnému účtu obce za rok 2020 a odporučila 

obecnému zastupiteľstvu jeho odsúhlasenie. 

Ku Záverečnému účtu obce Hviezdoslavov vypracoval stanovisko aj hlavný kontrolór 

obce Hviezdoslavov. Hlavný kontrolór skonštatoval, že Návrh záverečného účtu bol 

spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh 

záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej 

lehote dňa 16.09.2020, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Audit účtovnej závierky za rok 2020 bol riadne vykonaný a 

neidentifikoval závažné nedostatky. Finančné hospodárenie obce sa prioritne riadilo 

rozpočtom zostaveným na rok 2020. Napriek tomu, že obec aktívne pracovala na tom, aby 

boli splnené všetky plánované a novo naplánované aktivity v priebehu roka, tak obci vznikol 

za rok 2020 prebytok vo výške 192 549,09 EUR. Hospodárenie obce bolo celý rok obozretné 

a šetrné, napriek tomu to bol živý finančný rok. Hlavný kontrolór obce vyjadril celkovú 

spokojnosť s vypracovaním Záverečného účtu aj celkovým hospodárením obce a odporučil 

obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce za r. 2020.  
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 V závere diskusie ku problematike tohto bodu Ing. Takáč vyjadril poďakovanie p. 

prednostke za veľmi peknú prácu a zároveň prácu vo finančnej komisii. 

 

Uznesenie č. 60/2021: 

1. Obecné zastupiteľstvo 

b e r i e  n a  v e d o m i e  správu a stanovisko hl. kontrolóra k Záverečného účtu za r. 

2020. 

2. Obecné zastupiteľstvo ďalej: 

a) s c h v a ľ u j e  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 192.549,09 EUR, 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e  prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 

192.549,09 EUR. 

c) s c h v a ľ u j e  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X    

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 

 Predkladateľom tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva je starosta obce, Marek 

Lackovič, MBA. V úvode informoval prítomných, že tento bod bol doplnený v poslednej 

chvíli, preto majú poslanci súvisiace materiály pripravené v tlačenej verzii.  

Spoločnosť HB living, s. r. o. má zámer zrealizovať Stavebný objekt so zmenami 

oproti stavebnému povoleniu a to tak, že sa v rámci neho budú nachádzať prenajímateľné 

priestory pre obchod a služby v celkovej výmere od 450 do 550 m2 +/- 10% a byty, ktorých 

celková výmera bude spolu od 1560 do 1650 m2 +/- 10% a na susediacich pozemkoch má 

zámer zrealizovať park - zeleň s mobiliárom, objektami a prvkami (ďalej len ako „Park“ v 

príslušnom gramatickom tvare) v zmysle architektonickej štúdie vypracovanej spoločnosťou 

PORTIK, s. r. o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 113 (ďalej len ako 

„Architektonická štúdia“ v príslušnom gramatickom tvare) (ďalej len „Zámer“ v príslušnom 

gramatickom tvare). 

Spoločnosť HB living, s. r. o. má záujem o zvýšenie kvality bývania vlastníkov bytov 

realizovaných v rámci Stavby ako aj obyvateľov Obce a rovnako o zvýšenie ekologických 

konceptov v rámci projektu Stavby. V susedstve Stavebného objektu je preto spoločnosťou 

HB living, s. r. o. v rámci Zámeru plánované zrealizovanie parku, resp. námestia v súlade s 

Projektovou dokumentáciou a predstavami Obce, ktorá na kreovaní parku a námestia 

významnou mierou participovala prostredníctvom poverených členov komisie. Pozemky, na 

ktorých sa bude zrealizovaný park nachádzať, bližšie špecifikované v tejto Zmluve, má 

následne spoločnosť HB living, s. r. o. záujem za podmienok v tejto Zmluve upravených 
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predať Obci. Obec má záujem tieto pozemky do svojho vlastníctva kúpiť za podmienok v 

tejto Zmluve upravených a s realizáciou Zámeru sa stotožňuje. 

Uskutočnenie Zámeru je preto nielen v záujme spol. HB living, s. r. o., ale i vo 

verejnom záujme a záujme Obce, nakoľko predstavuje zvýšenie kvality verejných priestorov 

prístupných obyvateľom Obce ako aj jej návštevníkom a zvýšenie ekologických konceptov 

Obce. 

Všetky podrobnosti a náležitosti špecifikuje zmluva, ktorá je integrálnou súčasťou 

tohto bodu rokovania OcZ. Jej návrh gestoroval Právny úsek obce v osobe JUDr. Reisza. 

 Podporné stanoviská Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja sú ešte z r. 

2020. Prílohou ku zmluvám sú výkresy, resp. architektonická štúdia, axonometria, príloha č. 4 

vymedzuje plochu pod parkom o predpokladanej výmere 3000 m2, ktorá tvorí predmet kúpy. 

Celá vec vznikala pod drobnohľadom poslankýň a poslancov (p. Skybová, Ing. Kavecký, Ing. 

Takáč), ktorí sa zúčastňovali aj samotných rokovaní so spol. HB living, s.r.o. 

 V prípade, že by park v lokalite Hviezdneho bývania nevznikol, v zmluve je 

zadefinovaná pokuta, ktorú bude platiť spoločnosť HB living, s.r.o. obci, 300 eur za každý 

deň omeškania. Všetko musí byť hotové do 24 mesiacov od rozhodnutia, resp. povolenia 

zmeny stavby pred jej dokončením. 

P. starosta zdôraznil, niektoré podstatné body Zmluvy o spolupráci: 

Podľa bodu 4.1.1. Obec od spoločnosti HB living, s. r. o. kúpi pozemky, na ktorých sa bude 

nachádzať Park v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy, a to za kúpnu cenu zodpovedajúcej výške 

hodnoty vyrubeného poplatku za miestny poplatok za rozvoj súvisiaceho so Zámerom, príp. 

za hodnotu uvedenú v znaleckom posudku objednanom Obcou, ak je táto hodnota nižšia než 

hodnota vyrubeného poplatku za miestny rozvoj,  

4.1.2 všetky stavebné objekty Parku v zmysle stavebného povolenia, a to za kúpnu cenu vo 

výške 1,- Euro, slovom: jedno Euro za každý takýto stavebný objekt, maximálne však za 

kúpnu cenu vo výške 10,- Eur za všetky tieto stavebné objekty Parku spolu. K tejto kúpnej 

cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

4.2 Obec nie je povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu skôr než zanikne záväzok spoločnosti HB 

living, s. r. o. zaplatiť Obci ňou riadne vyrubený miestny poplatok za rozvoj súvisiaci so 

Zámerom a to jeho úplným splnením. 

4.3 Pozemky, na ktorých sa bude Park nachádzať sú orientačne zakreslené do katastrálnej 

mapy, ktorej grafika je prílohou tejto Zmluvy. Ich tvar ako aj výmera sa môžu v čase ich 

predaja Obci líšiť. Záväzne budú tieto pozemky zakreslené v geometrickom pláne 

vyhotovenom po uzatvorení tejto zmluvy, pričom môže ísť aj o jeden pozemok. Sadové 

úpravy Parku a jeho mobiliár, objekty a prvky sú zachytené v Architektonickej štúdii, ktorá 

môže podliehať zmenám, ktoré nemajú zásadný charakter a súvisia so spresňovaním 

Projektovej dokumentácie. 

 P. starosta vyjadril potešenie, že s novým majiteľom Hviezdneho bývania sa podstatne 

lepšie rokuje, teší sa, že v uvedenej lokalite prebieha výsadba zelene a dúfa, že celá lokalita 

bude čoskoro poskytovať občanom Hviezdoslavova kvalitnejšie bývanie.  

 

  Ing. Kavecký upozornil na bod 3.1.4 Zmluvy o spolupráci, kde sa obec zaväzuje  

vyvinúť objektívne nevyhnutné úsilie a poskytnúť objektívne nevyhnutnú súčinnosť, aby 

spoločnosti HB living s.r.o. mohla v čo najkratšom čase vydať a aby v čo najkratšom čase 

vydala a doručila všetky potrebné povolenia, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, 

posúdenia, opatrenia a akékoľvek iné listiny či dokumenty, ktorých obsah sa týka 

uskutočnenia Zámeru (ďalej len ako „Povolenia“ v príslušnom gramatickom tvare), ak sú na 
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to objektívne splnené podmienky; záväzok zabezpečiť súčinnosť podľa tohto písmena nie je 

záväzkom zabezpečiť výsledok, ale len záväzkom za týmto účelom vynaložiť všetko úsilie a 

poskytnúť v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť. 

Taktiež poslanec Ing. Kavecký vyjadril celkovú spokojnosť nad pripravenou zmluvou 

a podotkol, že Park vo Hviezdnom bývaní sa stane hodnotnou lokalitou pre obyvateľov so 

všestranným využitím. 

  Poslanec Ing. Takáč sa pýta, či bod 3.1.4 bol do zmluvy pridaný a poslanec Ing. 

Kavecký odpovedá, že áno, je to forma zábezpeky pre obec. 

  Hl. kontrolór obce sa informuje, či spoločnosť HB living, s.r.o. uskutočňuje zmeny 

stavebných povolení, alebo ide o zmeny stavby pred dokončením, nakoľko s tým súvisí aj 

poplatok za rozvoj. P. starosta odpovedá, že stavebné povolenia im boli udeľované ešte pred 

účinnosťou zákona, ktorý pojednáva o poplatkoch za rozvoj, takže poplatky za rozvoj im 

neboli nikdy vyrúbené. 

 

Uznesenie č. 61/2021: 

 

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

a HB living, s. r. o., predmetom ktorej je jednak úprava práv a povinností zmluvných 

strán za účelom toho, aby bol Zámer v čo najkratšom čase povolený, zrealizovaný a 

uvedený do užívania a jednak záväzok spoločnosti HB living, s. r. o. predať pozemky 

pod parkom a park, bližšie špecifikované v priloženej Zmluve, Obci a záväzok Obce 

tieto pozemky a park za stanovených podmienok kúpiť. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X    

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7 

P. starosta cituje z návrhu Zmluvy: „Predávajúci (XL four, s. r. o.) je výlučným 

vlastníkom chodníka pre peších na pozemku reg. „C“ parc. č. 366/1 („E“ parc. č. 1-1190/6, 

ulica Čerešňárska), k. ú. Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda 

označeného ako „Hviezdne bývanie - chodník pre peších“ v zmysle kolaudačného 

rozhodnutia č. OU-HV/S2020/1550-05 vydaného obcou Hviezdoslavov dňa 17.06.2021  

(ďalej v texte spolu tiež ako „Predmet kúpy“), ktorého cena je určená znaleckým posudkom č. 

313/2021, vyhotoveného dňa 24.08.2021 znalcom Ing. Ivanom Šimekom, Bulíkova 13, 851 

04 Bratislava  (ďalej v texte spolu tiež ako „Znalecký posudok“). 

Predávajúci na základe tejto zmluvy predáva v celosti kupujúcemu (obci 

Hviezdoslavov) Predmet kúpy a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva v celosti 

za dohodnutú kúpnu cenu.  
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Kupujúci kupuje Predmet kúpy spolu so všetkým príslušenstvom a prevodom práv 

spojených s  vlastníctvom od predávajúceho za kúpnu cenu určenú Znaleckým posudkom 

(ZP) v sume 78 400,- EUR bez DPH (ďalej v texte tiež ako „Kúpna cena“). 

Dohodnutú Kúpnu cenu vo výške 78 400,- EUR bez DPH uhradí kupujúci na účet 

predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 7 dní odo dňa podpisu tejto 

zmluvy.“ 

 Dôvody navýšenej ceny (prílohou sú totiž 2 znalecké posudky - pôvodný zadaný 

obcou a opravený zadaný predávajúcim) sú nasledovné: 

1. ZP č. 313/2021 bol vypracovaný k termínu 24.08.2021 a zohľadňuje aktuálny 

koeficient cenovej úrovne platný za IIQ/2021 vo výške 2,707. ZP číslo 266/2021 bol 

vypracovaný k termínu 30.06.2021 a vtedy bol ešte platný koeficient cenovej úrovne za 

IQ/2021 vo výške 2,558 (koeficient cenovej úrovne za IIQ/2021 nebol v čase vypracovania 

ZP číslo 266/2021 zverejnený). Z uvedeného dôvodu sa navýšila východisková hodnota 

všetkých ohodnocovaných položiek. 

2. ZP č. 313/2021 bol vypracovaný na základe aktualizovaných podkladov skutočného 

vyhotovenia vrátane kolaudačného rozhodnutia, kde nastalo navýšenie celkovej výmery 

skladby konštrukcie chodníka typ A z 355m2 na 435m2, zároveň bola navýšená výmera 

cestných obrubníkov z pôvodných 229,03m na 314,05m a záhonových obrubníkov z 229,03m 

na 312m. 

3. ZP č. 266/2021, rovnako i ZP č. 313/2021, stanovoval všeobecnú hodnotu 

nehnuteľností na úrovni bez DPH. V ZP č. 266/2021 táto informácia nebola uvedená, na čo 

bol znalec vybraný obcou upozornený predávajúcim. V ZP č. 313/2021 už táto informácia 

uvedená je. 

 ZP (opravený) bol teda vypracovaný podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie, 

podľa ktorej bolo aj opravené kolaudačné rozhodnutie (KR). V poslednom (opravenom) 

posudku je ako príloha opravené KR. V pôvodnom posudku je pôvodné KR. 

 ZP je v úplnom súlade s KR. Projekt skutočného vyhotovenia (resp. jeho textovú časť) 

opravoval Ing. Zákopčan na základe zamerania geodeta Ing. Tušku. 

 Stavebné povolenie, resp. územné rozhodnutie, vysvetľujúce celú genézu vzniku tohto 

čerstvo vybudovaného a bezpečného chodníka pre peších, smerujúceho z OS Hviezdne 

bývanie na ŽST Kvetoslavov, sú súčasťou balíčka materiálov tohto bodu rokovania OcZ. 

 Zmluva bola procesne gestorovaná Právnym úsekom obce v osobe JUDr. P. Reisza. 

 Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja dňa 16.7.2021 na svojom zasadnutí 

odporučila obci prevziať pokračovanie chodníka na Čerešňárke od zhotoviteľa za hodnotu, 

resp. sumu uvedenú v znaleckom posudku. 

 Je to jeden z najdlhších chodníkov v obci, o dĺžke cca 400 m. Chodník má dažďovú 

kanalizáciu, bezbariérové vstupy, vyfrézovaný asfalt, ekodrén, predprípravu na verejné 

osvetlenie.  

 Evidujeme 2 reklamácie od obyvateľov, ktorý bývajú v blízkosti, reklamácie boli 

opravené na náklady investora. Celý chodník sa realizoval na prelome jeseň/zima 2020. 

 

Uznesenie č. 62/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Kúpnu zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a XL 

four, s. r. o., na základe ktorej predávajúci predáva v celosti kupujúcemu Predmet kúpy 

a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva v celosti za dohodnutú kúpnu 

cenu. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
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Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8 

V tomto bode rokovania obecného zastupiteľstva p. starosta stručne informoval 

prítomných o aktuálnom dianí v obci: 

 poďakoval zodpovedným referentkám na obecnom úrade za zverejnenie aktuálnych 

informácií, týkajúcich sa procesu zavádzania uličného systému 

 Obci Hviezdoslavov bolo opakovane udelené ocenenie za transparentnosť (udeľuje 

informačný portál Plat starostu) 

 rekonštrukcia pôvodnej budovy Materskej školy je ukončená – financované z vlastných 

zdrojov obce 

 bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností ku pozemkom, na ktorých bude 

stáť obecná základná škola  

 Deň obce sa odkladá na neurčitý termín pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu 

 momentálne prebieha rekonštrukcia budovy Obecného úradu a Športového areálu Bez 

bariér 

 prebieha oprava ciest – ulica Kríková a Rybničná, sanácia výtlkov 
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K bodu 9 

P. starosta ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, 07.10.2021 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

Ing. Adam Takáč   ....................................    

 

 

Patrik Cvengroš               .................................... 

 

 

 

 

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

Marek Lackovič 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


