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Zápisnica  

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2022 

konaného dňa 24.02.2022 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA., starosta obce Hviezdoslavov 

    

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký    

 Ing. Ján Karaba 

   Ing. Adam Takáč 

 Patrik Cvengroš 

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 

 

NÁVRH PROGRAMU: 
 

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

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho fin. stavu obce  

03. Zmluvy o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku • ORTEA, s. r. o. (MŠ) • 

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza (ZUŠ, ŠKD a VŠJ ako súčasti CSŠ sv. 

Martina)  

04. Zmluva o bud. zmluve o zriadení vec. bremena – parc. č. 240/187, Kvetná ul. (p. Brodek)  

05. Zámer rekonštrukcie ciest v obci Hviezdoslavov v r. 2022  

06. DÚR & DSP „Zberný dvor Hviezdoslavov“  

07. Zámer prenájmu motorového vozidla (operatívny lízing) 

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

09. Nájom obecných bytov (p. Mihalovičová, p. Hroncová, p. Múčka)  

10. Príprava zámeru prenájmu obecného nebytového priestoru 

11. Rôzne  

12. Diskusia a záver 

 

K bodu 1 

Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

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

MBA o 18:09 hod.. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomní sú 6 poslanci, 

a preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Poslankyňa Mgr. Janka Almášiová 

ospravedlnila svoju neprítomnosť zo zdravotných dôvodov, rovnako ako p. prednostka 

a hlavný kontrolór obce. 

 

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

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 1/2022: 

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

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 Tatianu 

Skybovú a Ing.. Dominiku Šalátovú Sumihorovú, a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, 

PhD. Starosta obce dal poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Dominiku Šalátovú 

Sumihorovú 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      

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

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    

Tatiana Skybová  X   

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová  X  

Ing. Adam Takáč  X   

Predložený návrh programu nebol schválený. 

d) Na základe podstatne dôležitých skutočností bol nečakane doplnený do návrhu programu 

jeden bod rokovania tesne pred obecným zastupiteľstvom. Preto poslanci museli hlasovať 

o pôvodne predloženom programe doplnenom o bod č. 10. 
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d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh programu zastupiteľstva tak, 

ako bol predložený, spolu so zmenou: doplnenie programu o bod č. 10 s názvom: Príprava 

zámeru prenájmu obecného nebytového priestoru. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

              Doplnenie bodu č. 10 bolo schválené. 

e) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje pozmenený program s konečným 

počtom bodov – 12. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Pozmenený program bol schválený. 

K bodu 2 

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

účtoch ku 20. dňu v mesiaci, a prehľad o viazaných a účelových financiách ku dátumu 

31.1.2022. Spracovateľkou prehľadu aktuálneho finančného stavu na obecných účtoch je p. 

prednostka obecného úradu, p. Krajmer. Prehľad plnenia uznesení je aktualizovaný 

v priloženom dokumente. Starosta poznamenal že na obecnom účte máme 406 976, 03,- eur. 

Uznesenie č. 2/2022: 

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 X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
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Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 

P. starosta v úvode uviedol všetkých prítomných do problematiky tohto bodu 

rokovania OcZ: 

Od 1.1.2022 je platný a účinný Zákon č. 507/2021 Z. z. z 25. novembra 2021, ktorým 

sa mení a dopĺňa Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení nesk. predpisov. 

Okrem iných náležitostí rieši Zákon i to, že je v našom prípade potrebné uzatvoriť 

zmluvu s jednotlivými prijímateľmi príspevkov. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o 

určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení, ktorých 

zriaďovateľom nie je obec, ktoré sme prijímali len nedávno, v tomto roku vzhľadom na túto 

legislatívnu zmenu už nie je možné aplikovať. 

Výška sumy bola už jedenkrát schválená na zasadnutí OcZ. Teraz sa vlastne mení len 

modus operandi, a to tak, že obec Hviezdoslavov nebude zasielať príspevky na základe 

spomínaného a účinného VZN, ale na základe zmluvy, čo od 1.1. priamo určuje zákon. 

Novelizovaná legislatíva zároveň ukladá povinnosť tieto zmluvy uzatvoriť do 31.1.2022, čo 

bolo v tomto prípade naplnené. 

Proces bol interne komunikovaný a gestorovaný v súčinnosti s Ekonomickým úsekom 

obce a s hl. kontrolórom obce. 

 

Uznesenie č. 3/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  uzatvorenie predmetných zmlúv. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, a to parcela č. 240/187, 

zapísaných na LV č. 350 – Kvetná ulica časť Podháj, vedenom Okr. úradom D. Streda, kat. 

odbor. P. P. Brodek, so sídlom:  Krivá ulica č. 458/32,  931 01  Šamorín, Slovenská republika, 

na základe dohody s budúcim oprávneným z vecného bremena, je investorom rozvojovej 

plochy - stavby „Dokončenie rozvojovej plochy 30 – IS pre 24 SP, objekt SO-02 Rozvod 

vody s prípojkami”, súčasťou ktorej bude pripojenie rozvodu vody v dĺžke 15 metrov na 

pozemku v kat. území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov a to na parc. č. 240/187. 
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Viac podrobností sa nachádza v priloženom návrhu zmluvy o bud. zmluve (ZoBZ), 

resp. priloženej koordinačnej situácii či tech. správe. 

Definitívny návrh zmluvy gestoroval Právny úsek obce v osobe JUDr. P. Reisza. 

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja  odporučila OcZ vyjadriť 

žiadateľovi súhlas s budúcim napojením na verejnú vodovodnú sieť a schváliť zmluvu o 

zriadení vecného bremena (ZobZ) na parc. č. 240/187.  

 

Uznesenie č. 4/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena medzi obcou Hviezdoslavov a P. Brodekom, Krivá ulica č. 458/32,  931 01  

Šamorín, predmetom ktorej je pripojenie rozvodu vody na pozemku v kat. území obce 

na parc. č. 240/187. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5 

Predkladateľom tohto bodu rokovania OcZ je starosta obce Marek Lackovič, MBA: 

Od r. 2018 vo Hviezdoslavove prebehlo niekoľko opráv komunikácií, a to najmä za účelom 

zvýšenia bezpečnosti obyvateľov žijúcich v ich bezprostrednej blízkosti, ktorí tieto 

komunikácie využívajú. Obec si je vedomá, že stav komunikácií v obci je dlhodobo zlý, a 

preto sa snaží kontinuálne pristupovať k viacerým sanáciám, aby predišla poškodzovaniu ich 

majetku. 

V r. 2020 bol okrem pravidelnej sanácie cestných výmoľov zrealizovaný nový povrch 

– nový asfaltový „koberec“ – na Kolmej ul., ktorá je denne využívaná obyvateľmi Jabloňovej, 

Hruškovej a Marhuľovej ul.. 

V r. 2021 započala realizácia spevnenia časti Rybničnej a Kríkovej ul., ktorá bola 

protokolárne prerušená do marca 2022, kedy by mal byť projekt – v závislosti od vhodných 

poveternostných podmienok – ukončený. 

V r. 2022 bol na pôde Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja prerokovaný 

zámer rekonštrukcie ulíc Poľná, Konrádova, Školská a časť Ul. Pri hájovni (viď príloha 

k tomuto bodu rokovania). Pôjde o rekonštrukciu asfaltovým recyklátom. Rozhodujúcimi 

faktormi bola napr. miera obslužnosti (počet obyvateľov, kt. ulica obsluhuje), dopravná 

vyťaženosť, dôležitosť a charakter tepny a, samozrejme, aktuálny stav vozovky, ruka v ruke s 

finančnými možnosťami obce. 

Predpokladané náklady na tieto významné rekonštrukcie vozoviek približuje 

rozpočtárom spracovaný výkaz výmer (príloha k tomuto bodu rokovania). Ďalšie prílohy ku 

tomuto bodu rokovania tvoria krycie listy, rozpočty, grafické spracovania, zadania a pod. Ide 

o rozsiahli materiál Presný rozpočet na realizáciu tejto investície vzíde z verejného 

obstarávania zhotoviteľa diela. 
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S rekonštrukciami sa rátalo i pri tvorbe rozpočtu obce na r. 2022, v ktorom sú, 

prirodzene, zahrnuté, a to v objeme 50-tisíc EUR. Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť 

hraničiacu s istotou, že v r. 2022 nenastane plnenie 250-tisíc EUR, ktoré je alokované na 

položku „vodovod a kanalizácia“, je možné objem alokovaný na rekonštrukciu ciest navýšiť 

a tým investíciu zrealizovať tak, ako je navrhované na dnešnom zasadnutí OcZ. 

Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja sa na jej zasadnutí dňa 18.1.2022 

uzniesla, že prioritou sú ulice Poľná, Konrádova a Školská. Časť Ul. Pri hájovni smer 

Stromová ul. a menšie úseky sa budú riešiť formou vysprávok. 

 

Poslanec p. Takáč sa informuje, či by nebolo možné pozdržať rekonštrukciu Školskej ulice 

kvôli plánovanej realizácii kanalizácie a vodovodu. P. starosta odpovedá, že obstarávanie 

určite prebehne pre všetky ulice naraz. Čo sa týka samotnej opravy Školskej ulice, nevieme 

ešte teraz ako na tom budeme s časovým harmonogramom realizácie vodovodu a kanalizácie. 

Nedá sa to momentálne predpovedať. 

Uznesenie č. 5/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predložený zámer rekonštrukcie ciest podľa 

priloženého zadania, 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. 120.000,00 EUR vr. DPH. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč X    

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 

Ďalším bodom je Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) & Dokumentácia pre 

stav. povolenie (DSP)  „Zberný dvor Hviezdoslavov“. Predkladateľom tohto bodu rokovania 

OcZ je starosta obce. Prílohu tohto bodu tvorí aj samotná koordinačná situácia plánovaného 

zámeru a Výzva na predkladanie cenových ponúk. 

Hlavným cieľom projektu je v súlade s aktivitou B špecifického cieľa 1.1.1 Výzvy – 

Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálneho odpadu (KO) v obci Hviezdoslavov, zvýšenie 

intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu KO v obci a zníženie produkcie 

zmesového KO. 

Výstupom projektu je nový zberný dvor v obci Hviezdoslavov a jeho vybavenie 

potrebnou technikou a zariadením, čím sa zabezpečia potrebné kapacity pre súčasný zber, 

triedenie, skladovanie a prepravu KO a tiež kapacity pre nevyhnutné zvýšenie intenzity 

triedeného zberu KO v obci so zameraním sa nasledovné druhy odpadov: 

- 200201 - Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu 

z cintorínov 

- 200308 - Drobný stavebný odpad 

- 200307 - Objemný odpad 
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- 200125 - Jedlé oleje a tuky 

Výsledkom projektu je zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov a 

množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (BRKO, DSO, Objemný odpad, Jedlé oleje a 

tuky) vplyvom realizácie projektu v objeme cca 1.000 – 1.500 t/rok. 

Návrh koordinačnej situácie projektu tvorí prílohu tohto bodu rokovania OcZ a Výzvy 

na predkladanie CP. 

Časti predmetu zákazky sú: 

• 1.časť Projektová dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (ÚR) a 

stavebného povolenia (SP). 

• 2.časť Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním ÚR, SP (ďalej iba „IČ“). 

Rozsah predmetu zákazky je rozpísaný v priloženej a spomínanej Výzve. 

Maximálny cenový limit pre podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom bol 

stanovený do 25.000,00 eur vr. DPH. 

 

Dňa 18.1. 2022  Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja  vyjadrila súhlas s 

umiestnením podľa priloženej situácie tak, aby nekolidoval s ochranným 500-metrovým 

pásmom radarov. Za týmto účelom sa vytvára subkomisia v zložení T. Skybová a V. Šoka. 

 

Uznesenie č. 6/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predložený zámer realizácie projektu „Zberný 

dvor Hviezdoslavov“ podľa priloženého zadania, poveruje obecný úrad, aby zrealizoval 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela – DÚR, DSP a inž. činnosť – a  poveruje 

starostu obce podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom do limitu max. 25.000,00 

EUR vr. DPH. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč X    

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7 

Starosta obce uviedol prítomných do problematiky tohto bodu rokovania OcZ: 

Obec Hviezdoslavov uzatvorila dňa 6.2.2019 Nájomnú zmluvu č. 140014467 so spol. 

ALD Automotive Slovakia, s. r. o., predmetom ktorej bola Škoda Fabia Combi 1.0 MPI 

55kW AMBITION. Dohodnutá doba nájmu vozidla bola 36 mes., čo znamená, že zmluva 

v krátkodobom horizonte zaniká. Vozidlo primárne slúžilo na pracovné účely starostu obce 

Hviezdoslavov, pracovné účely zamestnancov obce Hviezdoslavov a na poskytnutie 

elementárneho materiálno-technického zabezpečenia školských zariadení obce 

Hviezdoslavov, na základe príslušných interných smerníc a poriadkov. 

Za najlepšiu možnú ekonomickú eventualitu bolo v r. 2019 vyhodnotené financovanie 

formou operatívneho leasingu. Hlavné dôvody pre výber operatívneho leasingu namiesto 

kúpy vozidla do vlastníctva obce boli a sú: 
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 nulová akontácia  

 úspora nákladov a času  

 minimalizácia technického rizika 

 transparentný monitoring vozidla  

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosť deklarujem i naďalej využívať túto formu 

riešenia služobného vozového parku, s ohľadom i na to, že sa s ňou počítalo i pri tvorbe 

rozpočtu na r. 2022. 

Vzhľadom na zánik jestvujúcej zmluvy, o ktorom sa píše vyššie, bolo v súčinnosti 

s Projektovým úsekom obce vypracované zadanie na nový nájom nového vozidla, ktoré by 

tak v krátkom čase malo nahradiť to doterajšie. Motorové vozidlo bude vyobstarané v súlade 

s príslušnou legislatívou SR, resp. v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zadanie vo forme opisu predmetu zákazky bude prílohou výzvy na predkladanie 

ponúk, ktorú pripravuje OcÚ Hviezdoslavov (viac v priloženej prílohe tohto bodu rokovania 

OcZ). P. starosta upresnil, že by malo ísť o vozidlo Škoda Octavia. Momentálne je však 

problém s dodaním týchto vozidiel, čakacia doba je momentálne až rok. Doba prenájmu je na 

48 mesiacov. 

 

Uznesenie č. 7/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predložený zámer prenájmu osobného 

motorového vozidla formou tzv. operatívneho leasingu podľa priloženého opisu predmetu 

zákazky, poveruje obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na prenajímateľa 

predmetu leasingu a následne poveruje starostu obce podpísať nájomnú zmluvu 

s víťazným uchádzačom do limitu max. 430,00 EUR vr. DPH / mesačná splátka. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8 

 OcZ obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí dňa 7.9.2021 prijalo aj Uznesenie č. 

53/2021, kde schválilo Memorandum o vzájomnej  spolupráci medzi Obcou Hviezdoslavov, 

M. Markoltom, R. Csomorom, S.V Scomorovou a A. Švanygovou, predmetom ktorej bolo 

uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorou vlastníci dajú obci Hviezdoslavov pozemok do nájmu. 

Memorandum bolo následne podpísané a zverejnené, účinnosť nadobudlo 16.11.2021. 

 Samotná nájomná zmluva bola gestorovaná Právnym úsekom obce v osobe JUDr. 

Reisza v úzkej súčinnosti so starostom obce Hviezdoslavov. Vychádza z predmetného 

Memoranda, podrobne zanalyzovaného na spomínanom zasadnutí OcZ. Obec Hviezdoslavov 

má záujem v rámci rozvoja občianskej vybavenosti a voľnočasových aktivít pre svojich 

obyvateľov v spolupráci s Vlastníkmi pozemkov (viď priložený návrh zmluvy) realizovať na 

časti pozemkov, v súčasnosti patriacich Vlastníkom pozemkov, voľnočasovú obecnú pláž s 
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priamym prístupom k vodnej ploche štrkovísk. Obec v tejto lokalite, smerom na Štvrtok n/O, 

disponuje vlastnou veľkometrážnou oddychovou zónou – Areálom Šibenička – ktorého tzv. 

„Nultá fáza“ bola úspešne predstavená tento rok, v letnom období. 

 Všetky podrobnosti sú vyšpecifikované v tejto nájomnej zmluve, ktorá je spolu so 

svojou prílohou samostatnou prílohou tohto bodu rokovania OcZ. Ide o nájom pozemkov na 

dobu 15 rokov, výška nájmu: 1euro/ mesiac. Priestor na kúpanie bude ohraničený bójami 

a prístup ku jazerám bude samozrejme upravený do leta. 

 

Uznesenie č. 10/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Nájomnú zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a M. 

Markoltom, R. Csomorom, S. V. Csomorovou, H. Csomorovou a A. Švanygovou, 

predmetom ktorej je nájom nehnuteľnosti – pozemkov – o celkovej výmere 4.678 m2, 

špecifikovaný v predloženej zmluve. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 9 

Spracovateľom tohto bodu rokovania OcZ je poslanec p. Cvengroš Patrik, predseda 

sociálnej komisie. P. Cvengroš na základe doručených žiadostí a povinných príloh ku žiadosti 

skonštatoval nasledujúce skutočnosti: 

Na základe dodaných podkladov a prepočítaní príjmov, žiadateľka K. Mihalovičová 

vyhovuje podmienkam a Sociálna komisia odporúča OcZ schváliť novú nájomnú zmluvu na 

ďalšie obdobie.  Na základe dodaných podkladov a prepočítaní príjmov, žiadatelia D. Múčka 

a V. Hronecová vyhovujú podmienkam a Sociálna komisia odporúča OcZ schváliť novú 

nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie. 

  

Uznesenie č. 8/2022: 

Obecné zastupiteľstvo 

a) s c h v a ľ u j e  podpísanie novej nájomnej zmluvy obecného bytu číslo 04, 

Hviezdoslavov č. 197, 930 41 Hviezdoslavov a poveruje starostu obce, aby s K. 

Mihalovičovou uzavrel novú Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 

b) S c h v a ľ u j e  podpísanie novej nájomnej zmluvy obecného bytu číslo 01, 

Hviezdoslavov č. 198, 930 41 Hviezdoslavov a poveruje starostu obce, aby s D. 

Múčkom a V. Hroncovou uzavrel novú Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 

c) D e k l a r u j e  existenciu faktického nájmu nájomného bytu č. 04 v BD súpis. č. 

197 v obci Hviezdoslavov nájomcovi: K. Mihalovičová, v období od 1.1.2022 do 

uzavretia nájomnej zmluvy s účinnosťou od 1.3.2022. 
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d) P o t v r d z u j e,  že za obdobie trvania faktického nájmu od 1.1.2022 do 1.3.2022 

boli uhradené peňažné sumy inak zodpovedajúce sume nájmu a sume úhrad 

spojených s užívaním bytu v celkovej sume 330,00 EUR. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10 

P. starosta vyjadril potešenie nad tým, že Slovenská pošta prejavila záujem vytvoriť 

u nás spádovú poštu. Táto informácia je veľmi čerstvá. Prejavený záujem Slovenskej pošty je 

potrebné riešiť veľmi intenzívne, aby nám túto výsadu nevzala niektorá so susedných obcí.  P. 

starosta navrhol na prenájom Slovenskej pošte využiť priestory bývalej kolkárne v kultúrnom 

dome, ktorú vieme zrevitalizovať formou opravy podlahy, stien, elektroinštalácie, výmenou 

dverí, prispôsobením vstupu a inými drobnými opravami. P. starosta chce urobiť Slovenskej 

pošte ústretový krok a na úpravu ponúknutých priestorov vyčleniť 12.000 eur vr. DPH. 

V Kvetoslavove Slovenská pošta končí svoju pôsobnosť. V tomto momente chce p. starosta 

získať mandát pre ďalšie úkony v tejto veci. P. starosta podotkol, že by to mala byť veľká 

spádová pošta, nakoľko pošta požadovala priestor o rozlohe 120 m2. My im ponúkame 95 

m2, ale napriek tomu im to vyhovuje. 

Poslanec Ing. Kavecký sa pýta na výšku nájomného. P starosta odpovedá, že výška 

nájomného by mala byť cca 40 eur/m2 ročne, čo činí cca 5000 eur ročne. Následne poslanci 

v rámci diskusie riešili problematiku vysokej frekvencie dopravy a nedostatočnú kapacitu 

parkovacích miest v okolí kultúrneho domu a obecného úradu. V konečnom dôsledku by sa 

však dala táto problematika riešiť obmedzujúcimi dopravnými značkami a zvýšeným 

množstvom parkovacích miest, ktoré budú realizované v rámci projektu Centrum obce pri 

budúcom kostole.  

Uznesenie č. 9/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  prípravu zámeru prenájmu obecného nebytového 

priestoru – časti kultúrneho domu, Hlavná ul. 2/8, 930 41 Hviezdoslavov – v súčasnosti 

slúžiacu ako sklad materiálu (resp. bývalá kolkáreň), ktorým disponuje ako vlastník, za neskôr 

určených dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré budú popísané v zámere, subjektu 

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, za 

podmienok neskôr definovaných v zmluve a poveruje starostu obce bezodkladne 

zrealizovať drobnú stavebnú úpravu a revitalizáciu predmetných priestorov do limitu 

max. 12.000,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
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Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu 11 a 12 

 

Do diskusie sa pripojil aj jeden občan. Zaujímalo ho, či sa plánuje vybudovať chodník 

k Šibeničke a zabezpečiť parkovanie v areáli Šibenička v nasledujúcej sezóne, nakoľko 

minulý rok to bolo veľmi nebezpečné. Informoval sa aj o možnosti ostrihania kríkov na 

Broskyňovej ulici. 

 

P. starosta ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ o 19:00. 

 

 

  

V Hviezdoslavove, 24.02.2022 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    .................................... 

 

 

 

 

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

Marek Lackovič, MBA 

      starosta obce 

 

 

 

 


