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Zápisnica  

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 07.09.2021 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA, starosta obce Hviezdoslavov 

  Jana Krajmer, prednostka obecného úradu 

    

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký    

  Patrik Cvengroš 

   Mgr. Janka Almášiová 

   Ing. Ján Karaba 

Ing. Adam Takáč 

 

             

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho finančného stavu obce  

03. Navýšenie fin. limitu pre projekty obce:  

• PD pre realizáciu stavby – Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia  

• Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov 

• Obnova Obecného úradu Hviezdoslavov 

04. Zámer prenájmu pozemku pre umiestnenie bankomatu (Euronet Services Slovakia, s. r. o.)  

05. Zmluva na umiestnenie bankomatu (Euronet Services Slovakia, s. r. o.)  

06. Zmluva o poskytovaní služieb – stravovanie v MŠ Hviezdoslavov (Global Gastro, s. r. o.)  

07. Voľba nových členov komisií (p. Lehuta, p. Kurincová, p. Orgoňová)  

08. Zmluva o poskytovaní služieb – projektové riadenie & dotácie (flexiON, s. r. o.)  

09. Oprava ciest – ul. Kríková, ul. Rybničná a sanácia výtlkov v obci  

10. Splnomocnenie ZsVS, a. s. na zastupovanie obce – Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia  

11. Memorandum o spolupráci (p. Markolt a spol.)  

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

13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

14. Rôzne  

15. Diskusia s občanmi a záver 

 

K bodu 1 

Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

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

Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomných je 6 poslancov, preto je OcZ plne 

uznášaniaschopné. Poslankyňa  Mgr. Šalátová Sumihorová a hlavný kontrolór obce JUDr. 

Mário Vanc, LLM ospravedlnili svoju neprítomnosť na OcZ. 

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Patrika Cvengroša a dal poslancom OcZ 

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
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a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Patrik Cvengroš. 

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. 

Františka Kaveckého a Tatianu Skybovú, za zapisovateľku: Ing. Andreu Marko, PhD. 

Starosta obce dal poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 

 

b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Františka Kaveckého 

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

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X     

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

 

c) Návrh programu 

P. starosta poznamenal, že keďže hlavný kontrolór obce požiadal o doplnenie jedného bodu 

do programu, konkrétne bodu č. 13, predložený návrh programu musí byť odmietnutý 

a následne môže byť schválený pozmenený program s konečným počtom bodov 15. Starosta 

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

o návrhu hlasovať. 

c) Obecné zastupiteľstvo neschválilo 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    
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Ing. Adam Takáč  X   

Predložený návrh programu nebol schválený. 

d) Návrhová komisia predniesla nasledujúci bod (bod d), ktorý sa týkal doplnenia programu 

o bod č. 13. 

d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh programu zastupiteľstva tak, 

ako bol predložený, spolu so zmenou: doplnenie programu o bod č. 13 s názvom: Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021. 

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     

              Doplnenie bodu č. 13 bolo schválené. 

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

počtom bodov - 15. 

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     

 

Pozmenený program bol schválený a následne rokovanie OcZ postupovalo podľa chváleného 

pozmeneného programu. 

K bodu 2 

P. starosta poznamenal, že dokument, ktorý je prílohou tohto bodu rokovania, 

a obsahuje všetky uznesenia, je pomerne rozsiahli a bude potrebné jeho technické vylepšenie. 

Konštatoval, že všetko sa priebežne plní, aktualizuje a zverejňuje v súlade zo zákonom. 

Starosta zhrnul, že momentálne čakáme na podpísanie kúpnych zmlúv 2. stranou medzi obcou 

Hviezdoslavov a FINECONNECTION, s. r. o. a LETOROSTY, s. r. o., ku pozemkom na ktorých 

bude stáť obecná základná škola. V krátkom čase by malo dôjsť k ich podpísaniu. P. starosta 

poznamenal, že sa budú navyšovať niektoré finančné limity, niektoré zámery sa plnia, čakáme 

na podpis zmlúv o zriadenie vecných bremien.  
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Poslanec Ing. Karaba sa informoval, koľko sme preinvestovali v rámci projektu 

„Šibenička“. P. starosta odpovedal, že zatiaľ ide o čiastku 12 800 eur čo sa týka kapitálových 

výdavkov (studniarske práce, čerpacia technika,  zamerania, geodetické práce, trávne osivá, 

zamerania a štúdie). V tejto sume nie je zahrnutá elektrina (bude cca 6000 – 7000 eur). Tento 

rok by sme sa mali zmestiť do čiastky 20 000 eur.  

P. Cvengroš  poznamenal, že by bolo vhodné, tak ako sa diskutovalo už v minulosti,  

pripraviť a povenovať sa aj určitej forme občianskeho resp. participatívneho rozpočtu. 

Poslanec Karaba podporil túto myšlienku a dal tento podnet na vedomie finančnej komisii. 

P. starosta poďakoval p. prednostke obecného úradu za prípravu prehľadu 

o podielových daniach a účtovnom stave na obecných účtoch, ktoré sú sumarizované ku 

20.8.2021. Treba však brať do úvahy, že v prehľade sa odzrkadlia postupne dane 

z nehnuteľností, poplatky za rozvoj, ktoré budú postupne pripisované na účty. 

Poslanec Ing. Karaba sa informoval, či nie sme v niektorej položke rozpočtu 

v prečerpaní. Pani prednostka odpovedala, že v prečerpaní nie sme. Ak by sa také niečo stalo, 

nevzali by nám výkazy na ministerstvo financií. Pani prednostka dodala, že v mesiaci 

november resp. december bude vypracovávať rozpočtové opatrenia, kde budú známe presné 

čísla.  

P. starosta informoval o podstatnej skutočnosti, a to že po dohode s ekonomickým 

úsekom dospeli k záveru, že prostriedky z rezervného fondu obce by mali byť použité na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce, a to konkrétne na obnovu pôvodnej budovy MŠ 

Hviezdoslavov. Rezervný fond je určený aj na takéto záležitosti. V minulosti boli 

z rezervného fondu čerpané prostriedky napr. na realizáciu cykloklietky, či verejného 

osvetlenia na Stromovej ulici.  

Starosta vyzval poslancov na prípadné otázky a podnety. Keďže z pléna nezazneli 

žiadne, vyzval návrhovú komisiu na prednesenie návrhov uznesení č. 43/2021 a 44/2021 a dal 

poslancom o návrhoch hlasovať.  

Uznesenie č. 43/2021: 

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 X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 44/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  použitie prostriedkov rezervného fondu obce na 

bežné výdavky vo výške 180.000,00 EUR vr. DPH na odstránenie havarijného stavu 

majetku obce – zámer Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov (schválené 

Uznesením č. 36/2021) – 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   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 

P. starosta v úvode tohto bodu informoval o nasledovných skutočnostiach:  

Čo sa týka projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Hviezdoslavov vodovod 

a kanalizácia, tak obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom ostatnom zasadnutí 

dňa 8.6.2021 prijalo, okrem iných, aj Uznesenie č. 35/202, kde OcZ schválilo zámer 

vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Hviezdoslavov – vodovod 

a kanalizácia do max. finančného limitu 35 000 eur. 

Výsledok verejného obstarávania však v tomto prípade preukázal, že je potrebné tento 

limit navýšiť, a to na hranicu navrhovanú v uznesení (zaokrúhlene o 1.000,00 EUR vyššie, 

keďže vysúťažená cena je napokon 35.880,00 EUR). Podrobnejšie informácie poskytujú 

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

Čo sa týka zámerov obnovy pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov a obnovy Obecného 

úradu Hviezdoslavov, ktoré sú už v týchto dňoch v realizácii, tak vzhľadom na avizované 

práce naviac (v prípade MŠ ide o maľovanie všetkých tried a ďalších častí interiéru + o nutné 

tzv. „vysprávky“ interiéru, ktoré boli nevyhnutné vzhľadom na masívnu výmenu okien 

a s ktorými sa pôvodne nepočítalo – viď prílohy k tomuto bodu rokovania OcZ; v prípade 

OcÚ ide o úpravu okapového chodníka, úpravu vstupného priestoru, priestoru pre bankomat, 

resp. ďalšie drobné úpravy, berúc pritom do úvahy dramatické zvýšenie cien materiálov 

v ostatnom období – CP očakávaná) je nutné už schválené finančné limity mierne navýšiť – 

v oboch prípadoch o 10-tisíc EUR, tak aby vznikla dostatočná fin. rezerva na realizáciu týchto 

aktivít a zastupiteľstvom schválený mandát na ich vykonanie. 

Na oboch obnovách figuruje stavebný dozor, ktorý háji záujmy obce – Ing. Jozef 

Žáčik, Slovenskou komorou stavebných inžinierov osvedčený stavbyvedúci s odborným 

zameraním na pozemné stavby. 

Obe veci boli rovnako hlbšie vysvetlené a prejednané na predchádzajúcich 

zasadnutiach OcZ. 
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Uznesenie č. 45/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

1.) zmenu Uznesenia č. 35/2021 zo dňa 8.6.2021, vzhľadom na výsledok uskutočneného 

verejného obstarávania, spočívajúcu v navýšení fin. limitu pre zámer vypracovania 

Projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Hviezdoslavov vodovod a 

kanalizácia, v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie – 

Revíziou č. 1 – 04/2021, zo schválených 35.000,00 EUR vr. DPH na max. 36.000,00 

EUR vr. DPH. 

2.) Zmenu Uznesenia č. 36/2021 zo dňa 8.6.2021, vzhľadom na práce naviac, spočívajúcu 

v navýšení fin. limitu pre projekt Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov, 

zo schválených 170.000,00 EUR vr. DPH na max. 180.000,00 EUR vr. DPH. 

3.) Zmenu Uznesenia č. 21/2021 písm. a) zo dňa 6.5.2021, vzhľadom na práce naviac, 

spočívajúcu v navýšení fin. limitu pre projekt Obnova Obecného úradu 

Hviezdoslavov, zo schválených 100.000,00 EUR vr. DPH na max. 110.000,00 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 

Predkladateľom tohto bodu OcZ je starosta obce Marek Lackovič, MBA, ktorý 

uviedol prítomných do problematiky tohto bodu rokovania: 

Obec Hviezdoslavov prejavuje zámer prenájmu časti nasledovného obecného 

pozemku (parcely), ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 

vysvetlených nižšie: 

a) 1/6, 

v celkovej výmere 1 m2, nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV 

č. 177 ako výlučné vlastníctvo obce Hviezdoslavov (ďalej ako „predmet nájmu“), za 

podmienok definovaných v zmluve, ktorá je vyústením rokovaní zúčastnených strán. 

Nájomca má záujem o prenájom Predmetu nájmu za účelom umiestnenia ATM – bankomatu 

(ďalej len ako „bankomat“) v/na Predmete nájmu. Obec Hviezdoslavov prejavuje zámer 

prenájmu na základe horeuvedeného a predloženého návrhu zmluvy, obdržaného 6.8.2021, 

ktorý je prílohou tohto zámeru a bude samostatným bodom rokovania OcZ. Predmetný Zámer 

bol transparentne a v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli Obce Hviezdoslavov, 

ako i na jej webovom sídle www.Hviezdoslavov.sk dňa 11.8.2021, t. j. najmenej 15 dní pred 

rokovaním OcZ. Žiadateľom je nebanková inštitúcia Euronet Services Slovakia, s.r.o. 
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Dôvody hodné osobitného zreteľa sú teda najmä: 

• Okamžité a priame zlepšenie a zatraktívnenie občianskej vybavenosti v centre obce 

vhodným umiestnením bankomatu, kt. bude k dispozícii 24 hod. denne, 7 dní v týždni. 

• Poskytnutie potrebnej služby v bezprostrednej blízkosti administratívnych priestorov 

(Obecný úrad & Stavebný úrad Hviezdoslavov, resp. CZŠ sv. Martina Hviezdoslavov a MŠ 

Hviezdoslavov), zamestnancom, rezidentom či občanom z blízkeho i širšieho okolia. 

• Zvýšenie návštevnosti daného miesta / lokality o nových potenciálnych návštevníkov. 

Zákazníci bankomatu často ďalej využívajú služby v blízkom okolí. 

 

Uznesenie č. 46/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer prenájmu časti nasledovného obecného 

pozemku (parcely), ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

a) 1/6, 
v celkovej výmere 1 m2, nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV 

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

v nájomnej zmluve. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč    X 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5 

P. starosta ozrejmil, že návrh zmluvy zrevidoval hl. kontrolór obce Hviezdoslavov 

JUDr. Vanc, zmluva je teda v poriadku. Samostatnou prílohou tejto zmluvy je návrh 

umiestnenia, vizualizácia a zakreslenie. Ide o plochu max. 1m2. Kontaktná osoba bude 

doplnená do zmluvy zo strany obecného úradu. Betónový základ pripraví obec, resp. firma, 

ktorá realizuje obnovu budovy obecného úradu. Čo sa týka poplatku, Euronet Services 

Slovakia, s.r.o .bude platiť obci za používanie miesta inštalácie ročný poplatok vo výške 100 

eur bez DPH.  

 

Poslanec Ing. Karaba upozornil na nezrovnalosť v bode 2.5.2 a poznamenal, že tento 

bod treba preveriť, nakoľko poplatok sa platí ročne, nie mesačne.  

 

Uznesenie č. 47/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  v zmysle schváleného zámeru Zmluvu na jedno 

umiestnenie ATM medzi obcou Hviezdoslavov a Euronet Services Slovakia, s. r. o.. 

 

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 6 

 Predkladateľom tohto bodu je p. starosta, ktorý vysvetlil v úvode situáciu so 

zabezpečením stravovania v MŠ Hviezdoslavov: 

Aktuálna zmluva o poskytovaní služieb, ktorá bola so spol. PINO, s.r.o. schválená 

obecným zastupiteľstvom vo Hviezdoslavove dňa 1.8.2019, podpísaná dňa 13.8.2019, bola 

uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.8.2021. 

Vzhľadom na tieto okolnosti bolo v súčinnosti s vedením MŠ Hviezdoslavov vyvolané 

v mesiaci júl 2021 verejné obstarávanie, s cieľom vysúťažiť nový subjekt poskytujúci 

predmetné služby stravovania počnúc septembrom 2021. Pritom bolo potrebné brať do úvahy 

i nové okolnosti v podobe navýšenia počtu žiakov vplyvom rozšírenia MŠ Hviezdoslavov do 

CZŠ sv. Martina Hviezdoslavov. 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk tvorí samostatnú prílohu v rámci tohto bodu 

rokovania. Z nej je zrejmé, že súčasného dodávateľa svojou ponukou predbehla spol. Global 

Gastro, s. r. o., ktorá skončila na 1. mieste. Podpísané zápisnice z vyhodnotenia ponúk pre 

krátkosť času ešte neboli do uzávierky materiálov na rokovanie úplne spracované. 

Návrh zmluvy je prakticky úplným ekvivalentom doposiaľ platnej zmluvy, ktorá bola 

so spoločnosťou Pino s.r.o. Víťazná ponuka je cez 180 000 eur s DPH. Momentálne čakáme 

ešte na dodanie a sfinalizovanie celkovej dokumentácie z verejného obstarávania. 

Poslanec Karaba sa informuje, kto momentálne zabezpečuje stravovanie v MŠ. P. 

prednostka odpovedá, že stravovanie zabezpečuje Pino s.r.o. na základe objednávky na 

niekoľko nasledujúcich dní. Mgr. Almášiová sa pýta, či víťazná spoločnosť vie zabezpečiť 

stravovanie pre deti so špeciálnymi diétami, resp. potravinovými intoleranciami? P. prednosta 

odpovedá, že nie.  

 

Uznesenie č. 48/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o poskytovaní služieb medzi obcou 

Hviezdoslavov a spoločnosťou Global Gastro, s. r. o., predmetom ktorej je školské 

stravovanie detí Materskej školy Hviezdoslavov podľa platných bezpečnostných a 

hygienických noriem, odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a 

receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom školstva vrátane zásad na 

zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania a školského zákona 

v celkovej cene 180.873,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    
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Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7 

Tento bod predkladá Dominika Šalátová Sumihorová, ktorá navrhla voľbu členov do 

Komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport. Ide o p. Lehutu a p. Orgoňovú, ktorí sa už aktívne 

podieľajú na aktivitách organizovaných komisiou a p. Kurincovú, ktorá má bohaté skúsenosti 

v oblasti vzdelávania, organizovania firemných akcií, veľtrhov, či športových podujatí.  

Následne sa poslankyňa Mgr. Almášiová rozhodla skončiť na pozícii predsedníčky 

Sociálnej komisie a navrhla za seba náhradu, ako nového predsedu, Patrika Cvengroša. Mgr. 

Almášiová odôvodnila svoje rozhodnutie časovým zaneprázdnením a pracovnými 

povinnosťami, ktoré jej nedovoľujú naďalej zotrvať vo funkcii predsedníčky Sociálnej 

komisie. Poslanec p. Cvengroš súhlasil s jeho navrhnutím za predsedu Sociálnej komisie. 

Poslanec Ing. Takáč vyjadril celkovú nespokojnosť so vzniknutou situáciou ohľadom náhleho 

odvolávania predsedu Sociálnej komisie na OcZ.  

Na základe vzniknutej situácie návrhová komisia v osobe poslanca Patrika Cvengroša 

rozčlenila Uznesenie 49/2021 na 4 časti (a, b, c, d) a poslanci o jednotlivých bodoch hlasovali 

nasledovne:   

 

Uznesenie č. 49a/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  v o l í  nových členov Komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport – 

Mateja Lehutu, Barboru Kurincovú a Renátu Orgoňovú. 

 

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. 49b/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  o d v o l á v a  predsedu Sociálnej komisie – Mgr. Janku 

Almášiovú. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     
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Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 49c/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  a  v o l í  predsedu Sociálnej komisie – Patrika 

Cvengroša. 

 

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. 49d/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  v o l í  nového člena Sociálnej komisie – Mgr. Janku Almášiovú. 

 

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 nebolo prijaté. 

 

K bodu 8 

V uplynulých rokoch, pred r. 2020, si obec zvykla zazmluvňovať na jednotlivé 

projekty projektový manažment „ad hoc“ na jednotlivé projekty samostatne, zväčša pomocou 

mandátnych zmlúv, čo malo za následok jednak časovo neefektívne pravidelné obstarávanie 

dodávateľov týchto služieb, no hlavne signifikantné finančné „preplácanie“ týchto 

dodávateľov, pretože boli zazmluvňovaní na pomerne krátke obdobia jednotlivých projektov, 

bez trvalej kontinuity, čím sa stali pomerne vysokým a častokrát, žiaľ, i neefektívnym 

ekonomickým nákladom obce, z ktorého však obec dlhodobo neprofitovala. 

Uznesením č. 6/2020 prijatým v r. 2020 sme docielili, že projektový manažér sa vo 

forme dlhodobého poskytovateľa týchto služieb stal integrálnou súčasťou OcÚ Hviezdoslavov 

s reálnou, prakticky každodennou, dostupnosťou v každodennom životnom cykle obce, počas 

zasadnutí príslušných komisií, rôznych rokovaní a pod. 

O to viac je pozitívnou skutočnosťou fakt, že uchádzač flexiON, s. r. o., Záhradnícka 

151, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 50 745 859 predložil cenovú ponuku v súlade s 
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podmienkami stanovenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky, splnil podmienky účasti 

a splnil aj kritérium na hodnotenie ponúk (najnižšia cena v Eur s DPH), preto bol 

vyhodnotený ako úspešný uchádzač (obec objednala realizátora verejného obstarávania – 

spol. Obstaráme, s. r. o. – v max. cene s DPH – 480,00 EUR, dňa 28.5.2021). Faktom tiež je, 

že s p. Šokom, ktorý je konateľom tejto, z pohľadu verejného obstarávania víťaznej, 

spoločnosti, máme už niekoľko úspešných projektov za sebou – napr. prístavbu MŠ 

Hviezdoslavov, refundáciu nákladov za chodník na Hlavnej ul., prípravu úspešného projektu 

Športový areál Bez bariér, ver. obstarávanie Obnovy Obecného úradu Hviezdoslavov, 

Obnovy pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov, DSP pre obecnú základnú školu, riešenie 

projektu Vodozádržného parku Hviezdoslavov, projektu Cyklotrasa Hviezdoslavov a pod.. 

Kompletná zápisnica z vyhodnotenia ponúk je aktuálne predmetom vyhotovovania, 

pre krátkosť času nestihla byť vyhotovená do uzávierky materiálov na rokovania OcZ, preto 

je prílohou v tomto prípade zatiaľ „len“ poradie uchádzačov s ich cenovými ponukami, resp. 

návrh zmluvy. 

Možnosť sprocesovať túto záležitosť ako „dlhodobú službu na mesačný paušál“ a nie 

ako nového, resp. ďalšieho zamestnanca obce, ktorého by sme hľadali formou výberového 

konania, príp. inzerátu o voľnom pracovnom mieste, sme zvolili kvôli možnosti usporiť 

finančné prostriedky, ktoré by sa vyskytli zo zrejmých dôvodov (zdravotné, sociálne odvody 

a pod.). 

Po jednom roku navrhuje p. starosta opätovne prehodnotenie tejto spolupráce. 

V prílohe je návrh zmluvy, ktorý je identický ako doteraz, avšak je tam zdvihnutá odplata 

o 240 eur s DPH mesačne, nakoľko práce je stále viac.   

Ing. Karaba vyslovil požiadavku, aby sme projektového manažéra p. Šoku vyťažovali 

čo možno najviac a bol by rád, kedy p. Šoka poskytoval poslancom OcZ akýsi report 

vykonaných prác. 

 

Uznesenie č. 50/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o poskytovaní služieb medzi obcou 

Hviezdoslavov a spoločnosťou flexiON, s. r. o., predmetom ktorej sú služby poradenstva 

v oblasti projektového riadenia a monitorovania dotácií pre samosprávu v celkovej cene  

1.200,00 EUR vr. DPH mesačne. 

 

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 9 

 Predkladateľom tohto bodu je poslanec Ing. Takáč, preto p. starosta udelil slovo Ing. 

Takáčovi, ktorí uviedol všetkých prítomných do problematiky tohto bodu rokovania OcZ: 

Od roku 2018 v obci Hviezdoslavov prebehlo niekoľko opráv komunikácií, a to najmä 

za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov žijúcich v ich bezprostrednej blízkosti, ktorí tieto 
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komunikácie využívajú. Obec si je vedomá, že stav komunikácií v obci je dlhodobo zlý, 

a preto sa snaží pristupovať aspoň k určitej forme sanácie, aby predišla poškodzovaniu ich 

majetku.  

V roku 2020 bol zrealizovaný nový povrch na Kolmej ulici použitím živičného 

cestného recyklátu (asfaltovej zmesi). Táto technológia poskytuje trvanlivé riešenie na 

niekoľko rokov (min. 10 – 15 r.). Práve recyklácia spomenutej drte je aj formou ako vieme 

využiť odpad, ktorý sa nerozkladá a môže predstavovať environmentálnu záťaž.  

Po pozitívnych skúsenostiach s daným technologickým postupom bol návrh 

predložený na stavebnú komisiu ako forma riešenia problému. Ulice Kríkova a Rybničná 

dlhodobo patria medzi obecné cesty, ktoré majú najhorší, priam až kritický stav aj z pohľadu 

bezpečnosti. Tento stav sa zhoršil po nedávnej inštalácii osvetlenia. Preto cez diskusie 

a hľadania riešení na stavebnej a aj bezpečnostnej komisii, sme sa za pomoci podpredsedu 

Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja, Rudolfa Kraščeniča navrhli riešenie, 

ktoré je cenovo dostupné a malo by predmetnú vozovku riešiť na dlhšie obdobie.  

 

V uznesení sa navrhuje schváliť celková oprava 775 m2 povrchu ulice Kríková 

a Rybničná. Zvyšné lokality Rybničná (úsek medzi Hlavnou ulicou a Záhradnou ulicou), Pri 

Hájovni (úsek medzi Hlavnou ulicou a Broskyňovou), Poľná ulica, Konrádová (úsek medzi 

Záhradnickou a Nezábudkovou) potrebujú opravy výtlkov, keďže stav povrchov vozovky sa 

týmto dá opraviť do požadovanej kvality. Predpokladané náklady na obe riešenia predstavujú 

40 000  EUR bez DPH. Presný rozpočet na realizáciu tejto investície vzíde z verejného 

obstarávania zhotoviteľa diela. Rozpočtár momentálne pracuje na presnom výkaze výmer, ako 

dodal p. starosta.  

Poloha jednotlivých úsekov je graficky vyznačená v prílohe č.1 a parametre  

jednotlivých úsekov sú špecifikované v prílohe č. 2. Vzorový priečny rez telesa komunikácie 

a skladba jednotlivých vrstiev tvorí prílohu č. 3. Pozornosť treba venovať úprave okrajov 

spevnenej komunikácie. Živičný kryt nemá prevyšovať okolitý terén, aby nedochádzalo 

k lámaniu a rozrušovaniu okrajov. Stavba nezahŕňa vyhotovenie vjazdov na pozemky 

rodinných domov Pri realizácii diela je nutné postupovať tak, aby počas prác bol obmedzený 

prístup k rodinným domom len na krátku nevyhnutnú dobu. Poslanec Karaba navrhuje 

navýšiť čiastku na úpravu výtlkov ciest.  

 Počas diskusie poslanec Ing. Karaba navrhuje výrazné navýšenie rozpočtu na opravu 

ciest a úpravu výtlkov (na 55 000 eur vr. DPH), p. starosta aj poslanec Ing. Takáč súhlasia. P. 

starosta ozrejmil, že vo vysúťaženej ponuke uvidíme jednotkovú cenu za m2.  

Poslanec Takáč ešte dodal, že po zhodnotení celkového stavu vozoviek, sú na tom 

najhoršie hlavné cesty v Podháji, Kolmá ulica, Konrádova ulica. P. starosta upozornil, že je 

potrebné skontrolovať aj Školskú ulicu a Čerešňárku. Poslanec Ing. Karaba upozornil na 

celkovo nedokončené napojenie z Čerešňárky do Areálu Senecká. P. starosta povedal, že 

o probléme sa vie a momentálne sa odstraňuje, aby bol vyriešený pred otvorením 

supermarketu.  

Uznesenie č. 51/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer opravy ulíc Kríková, Rybničná a sanácie 

výtlkov v obci Hviezdoslavov 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. 55.000,00 EUR vr. 

DPH. 
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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 10 

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

ktorý v úvode ozrejmuje nasledujúce informácie: 

OcZ na svojom zasadnutí dňa 6.2.2020 prijalo Uznesenie č. 20/2020, v rámci, ktorého 

OcZ schválilo mandátnu zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a víťazom verejného 

obstarávania Západoslovenskou vodárenskou spol. a. s., predmetom ktorej bol záväzok 

mandatára voči mandantovi uskutočniť kompletnú inžiniersku činnosť pre projekt „ 

Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia“, a to v rozsahu inžinierska činnosť k vydaniu 

právoplatného územného rozhodnutia a inžinierska činnosť k vydaniu právoplatného 

stavebného povolenia.  

Dňa 6. mája 2021 bol Okresný úrad Dunajská Streda, odbor Životného prostredia, 

požiadaný o vydanie stavebného povolenia predmetnému projektu. OÚ DS je aktuálne toho 

právneho názoru, že platnosť tejto zmluvy uplynula, a preto je potrebné tento záväzok 

vhodnou a legislatívne správnou formou predĺžiť, resp. obnoviť. 

Vzhľadom na časovú naliehavosť tohto projektu, aby sme nemuseli uzatvárať novú 

zmluvu, príp. robiť dodatok k nej (čo by bolo časovo neefektívne a zdĺhavé), s OÚ DS bolo 

prerokované, že postačujúca bude nová plná moc. V pôvodnej plnej moci bolo OÚ DS 

poukázané na prekážku v podobe uvedenia, že ide o prílohu k mandátnej zmluve, ktorá je 

podľa OÚ DS toho času neplatná. 

Z toho dôvodu je potrebné sprocesovať novú – navrhovanú plnú moc. Tá zabezpečí 

dokončenie a finalizáciu celého procesu do úspešného konca – vydania očakávaného 

stavebného povolenia na predmetné dielo / projekt. 

Túto plnú moc ideme doručiť zajtra na Okresný úrad a veríme, že všetko bude čo 

najskôr sprocesované. 

 

Uznesenie č. 52/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  udelenie plnej moci Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. (v zastúpení Ing. Marián Klučka – technický pracovník útvaru investícií 

ZsVS, a. s.) v podobe priloženého návrhu, aby zastupoval obec Hviezdoslavov v úkonoch 

súvisiacich s prípravou stavby „Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia“ až po vydanie 

právoplatného rozhodnutia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    
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Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 11 

P. starosta v úvode tohto bodu informuje, že celková snaha obce o sprístupnenie 

vodnej plochy s vytvorením pláže s pobrežným pásom a rokovania s majiteľmi pozemkov 

prebiehajú už takmer rok a pol. Predkladaný bod rokovania OcZ obsahuje dôvodovú správu, 

návrh zmluvy, a 2 prílohy ( Príloha č.1 – úprava územného plánu obce, Príloha č. 2- výsek 

pozemkov - vymedzenie predmetu budúcej nájomnej zmluvy). Diskutované pozemky už nie 

sú banským priestorom. 

Obec Hviezdoslavov konzistentne a dlhodobo avizuje, že v rámci rozvoja občianskej 

vybavenosti a voľnočasových aktivít pre svojich obyvateľov má záujem v spolupráci s 

Vlastníkmi realizovať na časti pozemkov, v súčasnosti patriacich Vlastníkom pozemkov, 

voľnočasovú obecnú pláž s 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. 

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že výsledkom ich spoločného záujmu by malo byť 

zriadenie verejnej obecnej pláže na časti pozemkov v súčasnosti vo vlastníctve Vlastníkov 

pozemkov, ktoré budú v lehote stanovenej v Článku II priloženého Memoranda dané do 

dlhodobého nájmu Obci Hviezdoslavov. 

Všetky podrobnosti a náležitosti špecifikuje spomenutá zmluva ( má charakter zmluvy 

o budúcej zmluve), resp. Memorandum o vzájomnej spolupráci, ktoré je integrálnou súčasťou 

tohto bodu rokovania OcZ. Návrh bol skoncipovaný Právnym úsekom obce (JUDr. Reisz) na 

základe niekoľkých rokovaní vedenia obce s Vlastníkmi pozemkov. Obec Hviezdoslavov sa 

stane výhradným nájomcom týchto pozemkov, o výmere 4678 m2, za symbolické nájomné – 

1,00 EUR / mesačne, na dobu min. 15 rokov. 

Majitelia pozemkov vedľa majú záujem postaviť reštauráciu, resp. iné rekreačné 

objekty, nakoľko stavby iného charakteru v tejto lokalite nemôžu byť realizované. 

Našim dôležitým cieľom je do 21.12.2021 pripraviť nájomnú zmluvu, ktorá bude 

výhodná pre občanom Hviezdoslavova, aby na budúce leto bolo všetko vyriešené.  

Poslanec Ing. Kavecký vstúpil do diskusie a zhodnotil, že výsledok rokovaní 

s majiteľmi pozemkov nezodpovedá prvotným predstavám. Zo strany obce bol navrhovaný 

obmedzený počet návštevníkov, vstup mal byť riešený cez turnikety. P. Markolt a spol. je 

však ťažký partner. P. Kavecký by chcel ešte navrhnúť vzájomnú zmluvu riešenú podielovým 

vlastníctvom pozemkov. To zaväzuje obidvoch partnerov, a jeden bez druhého nemôžu 

konať.  

P. starosta ďalej špecifikuje, že na vodnej ploche bude vyznačené bójkami, kde sa 

budú môcť plavci kúpať. Ľudia sa budú môcť kúpať na podstatne väčšej ploche vyznačenej 

bójami, avšak tieto pozemky nám p. Markolt a spol. nechcú dať do prenájmu. Majitelia 

pozemkov mali podmienku, aby obec nebola vlastníkom pozemkov, nakoľko z minulosti 

majú zlú skúsenosť s predajom pozemkov zo strany obce. Poslanec Ing. Karaba navrhuje, aby 

v budúcej nájomnej zmluve bolo zadefinované, že Obec Hviezdoslavov bude výlučným 

nájomcom diskutovaných pozemkov. 

Mgr. Almášiová sa pýta, či by nebolo možné nejaké rýchlostné obmedzenie v danej 

lokalite. Ing. Takáč odpovedá, že v súčasnej dobe je cestná komunikácia pod správou ciest 

Dunajská Streda a rýchlostné obmedzenie z ich strany nie je možné. Ak sa označenie 



15 

 

začiatku/konca obce posunie, potom bude možné rýchlosť obmedziť. Potom je možné 

rýchlosť kontrolovať aj nainštalovaním radaru, a následným pokutovaním, konštatuje 

poslanec Ing. Kavecký. 

 

Uznesenie č. 53/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi 

obcou Hviezdoslavov a M. Markoltom, R. Csomorom, S. V. Csomorovou, H. 

Csomorovou a A. Švanygovou, predmetom ktorého je záväzok v lehote do 31.12.2021 

uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorou Vlastníci pozemkov dajú Obci Hviezdoslavov do 

nájmu nehnuteľnosti – pozemky o celkovej výmere min. 4.678 m2, zapísané na LV č. 

2349 vedenom Okresným úradom D. Streda, odborom katastrálnym pre Okres: D. Streda, 

Obec: D. Streda, kat. územie: Hviezdoslavov, špecifikované v Prílohe č. 2 tohto 

Memoranda. 

 

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 

P. starosta v úvode tohto bodu konštatuje, že HB living, s.r.o. nesúhlasilo 

a neakceptovalo obcou predložený návrh zmluvy. Obec kontaktovali až niekoľko hodín pred 

OcZ, čo p. starosta neakceptoval, nakoľko nie je vhodné riešiť tak vážnu vec takýmto 

spôsobom. Preto p. starosta žiada o odloženie tohto bodu na najbližšie rokovanie OcZ. 

Zmluvu bude potrebné meniť a prerokúvať. V tomto momente sa môžeme pozrieť na 

predkladanú štúdiu, ktorá nie je však úplná a pripravená tak ako má.  

Obec neakceptovala, že park a námestie vo Hviezdnom bývaní by mali byť podľa 

zmluvy uskutočnené do 31.12. 2022. Obec navrhovala isté formy sankcií za omeškanie 

realizácie, s čím naopak HB living, s.r.o. nesúhlasili.  

V dôvodovej správe p. starosta bližšie sumarizoval a informoval o nasledujúcich 

skutočnostiach: 

Spoločnosť HB living, s. r. o. má zámer zrealizovať Stavebný objekt (viď priložený 

návrh zmluvy) so zmenami oproti stavebnému povoleniu a to tak, že v rámci navrhovaného 

Stavebného objektu sa budú okrem prenajímateľných priestorov pre obchod a služby v 

celkovej výmere od 450 do 550 m2 +/- 10% nachádzať i byty, ktorých celková výmera bude 

spolu od 1560 m2 do 1650 m2 +/- 10%. To v súlade s proj. dokumentáciou vypracovanou 

spoločnosťou PORTIK, s. r. o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 113 

(ďalej len ako „Projektová dokumentácia“ v príslušnom gram. tvare) ako podkladom pre 

zmenu stavby v rozsahu Stavebného objektu pred dokončením (ďalej len „Zámer“ v 

príslušnom gram. 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 
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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 

predať Obci. Obec má záujem tieto pozemky do svojho vlastníctva kúpiť za podmienok v 

tejto Zmluve upravených a s realizáciou Zámeru sa stotožňuje. 

Všetky podrobnosti a náležitosti špecifikuje spomenutá zmluva, ktorá je integrálnou 

súčasťou tohto bodu rokovania OcZ. Jej návrh je logickým vyústením série rokovaní vedenia 

obce s HB living, s. r. o. 

V prílohe č. 4 je vymedzenie plochy o predpokladanej výmere 3000 m2, ktorá bude 

tvoriť predmet kúpy v súlade s článkom 2.1.2. Obec sa však pred podpísaním stavebného 

povolenia musí poistiť touto zmluvou. Samozrejme pred podpísaním zmeny stavby pred jej 

dokončením bude spol. HB living s.r.o. vyrúbený aj poplatok za rozvoj, ktorý doposiaľ 

vyrúbený nebol, nakoľko stavebné povolenie dostali ešte pred účinnosťou tohto zákona  (o 

poplatku za rozvoj).  

Ing. Karaba by chcel ku nahliadnutiu podklady a zmluvu, nakoľko sa mu pripravená 

zmluva nejaví pripravená správne, a chcel by ju prekonzultovať s právnikom. 

Uznesenie č. 54/2021: 

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 13 

Predkladateľom tohto bodu rokovania OcZ je hlavný kontrolór obce JUDr. Mário 

Vanc, LLM. P. starosta podotkol, že je potrebné schváliť Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2021. Poslanec p. Cvengroš potvrdil, že Plán kontrolnej činnosti je zverejnený na webovej 

stránke obce od 13.7.2021. JUDr. Vanc nebol prítomný na OcZ, otázky z pléna nezazneli 

žiadne, preto návrhová komisia pristúpila k predneseniu nasledujúceho uznesenia a poslanci 

hlasovali nasledovne. 

 

Uznesenie č. 55/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

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 14 

V tohto bode p. starosta naznačil sumárne niekoľko nasledujúcich  informácií: 

- máme za sebou kolaudáciu 1. etapy „Areálu Senecká“ 

- zajtra sa otvára Supermarket Coop jednota a príslušenstvo 

- procesujú sa Dane z nehnuteľností, v najbližších dňoch budú distribuované poštou 

občanom, ktorí si ich nevyzdvihli prezenčne 

- informovali sme o tom, že riešime problematiku s Hviezdnym bývaním, kde nás teší, 

že HB living s.r.o. zahájili výsadbu vzrastlej zelene 

- požiadali sme o cenovú ponuku masívnej výsadby malých stromčekov tzv. škôlky 

(v počte kusov 1000 - 1500) v areáli „Šibenička“ 

- dobudovanie vodovodu a kanalizácie bude vyzerať tak ako sme zverejnili, všetky 

domy sú zakreslené 

- objednali sme projekt na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici s cieľom vyriešiť 

odvodnenie a opraviť poškodenia (v súlade s fin. limitom do 5000 eur) 

- zisťovali sme záujem o opatrovateľskú službu od našich seniorov 

- dobudovávali sme fitnes zónu vo Hviezdnom bývaní 

- informovali sme o voľných pracovných pozíciách (hlavne na úseku obecnej údržby 

a v Materskej škole) 

- zverejnili sme aktuálny stav všetkých projektov v obci 

- rozšírili sme Materskú školu využitím priestorov v budove Cirkevnej základnej školy 

- obnovili sme pôvodnú budovu Materskej školy 

- prebieha séria diskusií so starostom v teréne 

- rozširovali sme zber Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu – starosta 

vyjadril potrebu zvýšenia informovanosti občanov  

- 13.9.2021 bude prebiehať miestne zisťovanie v súvislosti s výstavbou chodníka 

v Podháji, následne môže byť vydané povolenie Okresným úradom v Dunajskej 

Strede, aby mohli byť zahájené stavebné práce 

 

K bodu 15 

P. starosta poznamenal, že zo strany verejnosti bol prítomný jeden občan, ktorý 

v priebehu OcZ odišiel, a následne ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ. 

 

V Hviezdoslavove, 07.09.2021 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  
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Ing. František Kavecký   ....................................    

 

 

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

 

 

 

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

Marek Lackovič 

  starosta obce 

 


