
Zápisnica  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2022 

konaného dňa 07.04.2022 
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 

   Mgr. Janka Almášiová 

 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. Zámer kúpy motorového vozidla (Úsek obecnej údržby)  

04. Urbanistická štúdia „OS 8 RD“ (p. Borecký, p. Macháč)  

05. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc  

06. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom obce  

07. Zámer prenájmu časti kultúrneho domu na ul. Hlavná (Slovenská pošta, a. s.)  

08. Rôzne  

09. 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 18:00. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomní sú 5 poslanci, a preto je 

obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. O 18:02 prišla p. poslankyňa Mgr. Almášiová, ktorú 

p. starosta privítal. Poslanec p. Takáč ospravedlnil svoju neprítomnosť zo zdravotných 

dôvodov. 

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Františka Kaveckého a dal poslancom 

OcZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 11/2022: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Kavecký. 
 

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 X   



Ing. Adam Takáč      

Návrhová komisia bola schválená. 

 

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

a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení Ing. Jána 

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

poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Jána Karabu a 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 X   

Ing. Adam Takáč      

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X    

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X   

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč     

Predložený návrh programu bol schválený. 

 

K bodu 2 

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

účtoch a prehľad o viazaných a účelových financiách ku 28.2.2022. Prehľad  o podielových 

daniach poskytuje dáta ku 20. dňu v mesiaci. Spracovateľkou prehľadu aktuálneho finančného 

stavu na obecných účtoch je p. prednostka obecného úradu. Prehľad plnenia uznesení je 

taktiež aktualizovaný v priloženom dokumente. Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

sú zaktualizované a splnené, plnia sa niektoré uznesenia z posledného obecného 

zastupiteľstva. 

P. starosta poznamenal, že nám SPP ponížilo preddavkové faktúry za spotrebu 

zemného plynu, o čo sa pričinila p. prednostka vďaka intenzívnej komunikácii s SPP. Je to 

veľmi pozitívna informácia. Takýmto spôsobom, s tak vysokými faktúrami by sme nevedeli 

efektívne fungovať. 



P. starosta vyzval poslancov na prípadné otázky a podnety. Poslanec Ing. Karaba sa 

informuje, ako sa p. prednostke podarilo ponížiť faktúry za spotrebu zemného plynu. P. 

prednostka odpovedá, že telefonovala do Slovenského plynárenského priemyslu a.s., nakoľko 

navýšenie preddavkových faktúr z min. roku z úrovne 900 eur na takmer 5600 eur v tomto 

roku by nebolo možné hradiť. Napriek tomu je však možné, že ku koncu roka 2022 nám 

vzniknú nedoplatky. P. prednostka ozrejmila, že preddavkové platby musíme platiť z rozpočtu 

na r. 2022. Poznamenala, že budeme musieť začať viac šetriť plynom.  Predpokladáme ešte, 

že zateplením kultúrneho domu po plánovanej rekonštrukcii a zároveň zateplením budovy 

obecného úradu by takisto mohlo dôjsť k zníženiu spotreby zemného plynu. 

Hl. kontrolór obce navrhol, aby sa niekto technický zdatný pozrel na reálne spotreby plynu 

a navrhol možnosti riešenia, ako ponížiť jeho spotrebu. 

 

Uznesenie č. 12/2022: 

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 X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 

Predkladateľom tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva je starosta obce, Marek 

Lackovič, MBA: 

V uplynulom období posilnený a zastabilizovaný Úsek obecnej údržby, hospodárskej 

správy a starostlivosti o zeleň, eviduje urgentnú potrebu disponibility nového nákladného 

motorového vozidla typu valník, z dôvodov havarijného stavu súčasného vozového parku 

Úseku. 

Nové vozidlo bude slúžiť na plynulé a efektívne zabezpečovanie jarnej, letnej, 

jesennej a zimnej údržby v rámci predmetného úseku v obci Hviezdoslavov a celkovej 

hospodárskej starostlivosti, ktorú predmetný úsek v rámci svojej širokej náplni práce počas 

celého kalendárneho roka v rámci bežnej pracovnej agendy kontinuálne vykonáva. 

Kúpou nového nákladného vozidla sa zároveň materiálno-technické zázemie Úseku 

významne zmodernizuje a zefektívni, čím sa signifikantne zvýši bezpochyby aj kvalita 

poskytovaných služieb a samotný výkon práce zamestnancov Úseku, ktorý je dnes značne 

limitovaný. Výber konkrétnych špecifikácií, ktorými by malo vozidlo disponovať, bol 

konzultovaný s vedúcim Úseku a zhoda panuje na type vozidla, príp. ekvivalent.  

Za najlepšiu možnú ekonomickú eventualitu bolo, s ohľadom na schválený rozpočet, 

s ktorým operujeme, vyhodnotené financovanie formou finančného leasingu, s cieľom 

rozložiť kúpu vozidla a s tým súvisiace finančné zaťaženie obecných výdavkov do dlhšieho 

časového rozpätia. 



Motorové vozidlo bude vyobstarané v súčinnosti s Projektovým úsekom obce 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 je prílohou výzvy na predkladanie ponúk, 

ktorá je prílohou k tomuto bodu rokovania OcZ. Súhrnný limit fin. prostriedkov bol 

stanovený na 42 000,- eur vrátane DPH. Pôjde o nové motorové vozidlo (fiat ducato, prípadne 

peugeot boxer). 

Hl. kontrolór obce poznamenal, že podporuje kúpu nového vozidla, nakoľko ide aj 

o zdravie zamestnancov. Do starého vozidla, ktoré bolo využívané na úseku obecnej údržby 

sa vynakladali značné fin. prostriedky na opravy, čo nie je vôbec efektívne. 

Uznesenie č. 13/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predložený zámer kúpy nového nákladného 

motorového vozidla (typ valník) formou tzv. finančného leasingu podľa priloženej 

dôvodovej správy, poveruje obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na 

dodávateľa predmetu leasingu a následne poveruje starostu obce zakúpiť vozidlo, resp. 

podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom do súhrnného limitu max. 42.000,00 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 X   

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

P. starosta informuje všetkých prítomných o nasledujúcich skutočnostiach: 

Materiál k tomuto bodu rokovania obsahuje návrh uzneseniam, dôvodovú správu, 

samotnú urbanistickú štúdiu a stanovisko stavebnej komisie. Výstavba sa má realizovať 

v bezprostrednej blízkosti Ulice Janka Matušku.  

Predmetné pozemky nachádzajúce sa v kat. úz. Hviezdoslavova sú v právoplatnom 

Územnom pláne (ÚP) a jeho Zmenách a doplnkoch (ZaD) ozn. ako rozvojové plochy (RP). 

V právoplatnom ÚP obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie urbanistickej 

štúdie (UŠ) pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona a vyhlášky 55/2001 musí byť pred 

spracovaním UŠ najskôr spracované Zadanie UŠ, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. 

Platný ÚP obce Hviezdoslavov hovorí, že Zadanie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo (OcZ) 

obce. 

OcZ vo Hviezdoslavove vyjadruje súhlas so začatím procesu obstarania UŠ za 

podmienky ver. prerokovania zadania aj návrhu UŠ pre tento projekt, a to všetko 

prostredníctvom odb. spôsobilých osôb v zmysle § 2a stavebného zákona, na svojom 

dnešnom zasadnutí dňa 7.4.2022, príslušným uznesením. Predmetná UŠ bola transparentne, 

v súlade s nastaveným postupom, zverejnená na webovom sídle obce 20.3.2022, do konania 

OcZ bez pripomienok verejnosti. Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja obce 

predmetnú UŠ oficiálne prerokúvala 16.7.2021 a jej stanovisko je súčasťou materiálu na 

rokovanie OcZ.. Predložená UŠ vyhovuje všetkým regulatívom. Komisia voči nej nemá 



výhrady, avšak upozorňuje, že do vyriešenia situácie s odkanalizovaním obce a jej 

zásobovaním pitnou vodou, nie je možné projekt realizovať). V zmysle toho bola aj oficiálna 

komunikácia písomnou formou a zahájené  procesy, ktoré gestoroval stavebný úrad. P. 

starosta informoval, že až v deň konania obecného zastupiteľstva sa investorom podarilo 

doručiť všetky  súhlasné stanoviská, ktorými disponujú už niekoľko mesiacov a momentálne 

z našej strany potrebujeme sprocesovať ich žiadosti, kt. majú v poriadku. 

 Predloženej UŠ na úrovni vecne príslušnej komisie nepredchádzalo prerokúvanie 

samotného zadania, nakoľko už predložená UŠ splnila už hneď na začiatku ako všetky 

očakávania komunálneho záujmu komisie ako súčasti orgánu územného plánovania, tak i 

prísne regulatívy aktuálne platného ÚPN obce Hviezdoslavov a zároveň nevyvstal žiaden 

nový podnet na doplnenie. S cieľom efektívnejšieho nastavenia postupu bol tak v tomto 

prípade proces zadania a návrhu UŠ zlúčený do jedného pripomienkovacieho okna. 

Obecnému zastupiteľstvu sa však napriek tomu navrhuje zo strany predkladateľa niekoľko 

podmienok, ktoré budú musieť byť dodržané:  

a) územie je potrebné riešiť podľa nových a platných regulatívov ÚPN obce Hviezdoslavov, 

b) vymedziť priestory na umiestnenie kontajnerov pre separáciu i zhromažďovanie odpadov, 

c) neuvažovať s nepriehľadnými a vysokými plotmi pozdĺž všetkých obslužných komunikácií, 

d) vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie umožňujúce výsadbu 

vysokej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších, 

e) neuvažovať so žumpami a studňami ako prechodným riešením. 

 

Z pléna nezazneli žiadne otázky, poslanec Ing. Karaba poznamenal, že investori splnili 

všetky regulatívy. Návrhová komisia predniesla nasledujúce 2 uznesenia a poslanci hlasovali 

nasledovne: 

Uznesenie č. 14/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie 

„OS 8 RD“, investormi Borecký Branislav, PhDr. a Macháč Pavol, za podmienky otvoreného 

verejného pripomienkovania urbanistickej štúdie a jej súčastí, a to všetko prostredníctvom 

odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov, a taktiež za podmienky dodržania nasledovného: 

f) územie je potrebné riešiť podľa nových a platných regulatívov ÚPN obce Hviezdoslavov, 

g) vymedziť priestory na umiestnenie kontajnerov pre separáciu i zhromažďovanie odpadov, 

h) neuvažovať s nepriehľadnými a vysokými plotmi pozdĺž všetkých obslužných komunikácií, 

i) vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie umožňujúce výsadbu 

vysokej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších, 

j) neuvažovať so žumpami a studňami ako prechodným riešením, 

 

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 X   



Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 15/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  predloženú urbanistickú štúdiu „OS 8 

RD“ od obstarávateľov / investorov Borecký Branislav, PhDr. a Macháč Pavol, spracovanú 

pre príslušné rozvojové plochy za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou 

dodržať nasledujúce pripomienky: 

 

a) územie je potrebné riešiť podľa nových a platných regulatívov ÚPN obce Hviezdoslavov, 

b) vymedziť priestory na umiestnenie kontajnerov pre separáciu i zhromažďovanie odpadov, 

c) neuvažovať s nepriehľadnými a vysokými plotmi pozdĺž všetkých obslužných komunikácií, 

d) vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie umožňujúce výsadbu 

vysokej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších, 

e) neuvažovať so žumpami a studňami ako prechodným riešením. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

Ing. Andrea Marko, PhD., referentka Obecného úradu Hviezdoslavov, predkladá na 

prerokovanie obecnému zastupiteľstvu Dodatok č. 2 ku VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a 

iných verejných priestranstiev podľa § 2b v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z., v súlade s 

vyhláškou MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a 

iných verejných priestranstiev. P. starosta udelil slovo Ing. Marko, PhD, ktorá prítomných 

uviedla do problematiky nasledujúceho bodu rokovania OcZ. 

Dôvodom predloženia tohto dodatku je skutočnosť, že stavebným rozmachom v obci 

vznikli nové ulice, ktoré je potrebné pomenovať a následnými krokmi oficiálne zapísať do 

informačného systému Registra adries.  

Investori, na základe požiadavky Obecného úradu Hviezdoslavov, dodali k 

predmetným uliciam zamerania geometrických osí - zameranie začiatočného, koncového a 

lomových bodov. 

Materiál k tomuto bodu obsahuje návrh Dodatku č. 2 k VZN 1/2018, Prílohu 1., ktorá 

obsahuje zoznam ulíc v abecednom poradí, Prílohu č.2. kde sú ulice rozdelené do 

jednotlivých častí obce a situáciu ulíc. Ide o určenie názvu dvoch ulíc, pre jednu navrhujeme 

názov Športová ulica – vo vlastníctve investora V & M development s.r.o., pre druhú názov 

Lúčna ulica – vo vlastníctve investora AuPortal SK, s.r.o. 

Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli aj webovom sídle obce po dobu 15 

dní, bez doručenia pripomienok zo strany verejnosti. 

 



Uznesenie č. 16/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 1/2018  o určení 

názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, s účinnosťou od 1.5.2022. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 

Spracovateľom a predkladateľom nasledujúce bodu rokovania OcZ je starosta obce 

Marek Lackovič, MBA. P. starosta informuje prítomných o nasledujúcich skutočnostiach: 

Z dôvodu novely zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO), ktorá bude účinná 

od 31.03.2022, dochádza k zmene limitov vo verejnom obstarávaní (§1 ods. 15 

novelizovaného ZVO). Tieto totiž novela ZVO zvyšuje, čím napríklad umožňuje neaplikovať 

zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkách s predpokladanou hodnotou nižšou ako 10 000 

eur  v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na 

dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. T. j. nákupy rovnakého tovaru, napríklad 

kancelárskych potrieb, v priebehu roka, resp. počas platnosti zmluvy nepresahujúce sumu 10 

000 eur, bude možné od budúceho roka nakupovať úplne bez aplikácie ZVO. Nebude teda 

potrebné sledovať ani aspoň minimálne štandardy nevyhnutné pri nákupe tovarov spadajúcich 

do zákazky s nízkou hodnotou, pretože až nad sumou 10 000 eur  začnú pravidlá pre zákazku 

s nízkou hodnotou, pri ktorej je už aplikácia zákona o verejnom obstarávaní nevyhnutná. 

Podľa § 6 ods. 1 novelizovaného ZVO sa predpokladaná hodnota zákazky určuje ako 

cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa 

finančných limitov. 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme dodatkom upraviť bod 3.2 VZN č. 2/2019 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hviezdoslavov nasledovne: 

„Ak nejde o prechod majetku do vlastníctva obce na základe zákona, nadobúdanie 

nehnuteľného majetku do vlastníctva obce podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

Nadobúdanie vlastníctva hnuteľného majetku a uzatvorenie zmluvného vzťahu (napr. za 

služby) v jednotlivom prípade nad hodnotu 10 000 € bez DPH podlieha schváleniu obecným 

zastupiteľstvom, do hodnoty 10 000 € bez DPH je v právomoci starostu obce.“ 

P. starosta poďakoval hl. kontrolórovi obce za participáciu pri príprave tohto dodatku. 

Hl. kontrolór obce podotkol, že to odzrkadľuje účel zákona a je to logický krok pre 

samosprávy, ktoré tak budú vedieť reagovať a  pokojnejšie vykonávať verejné obstarávania. 

Uznesenie č. 17/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 2/2019  o zásadách 

hospodárenia s majetkom obce Hviezdoslavov, s účinnosťou od 1.5.2022. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš  X   

Ing. Ján Karaba X   



Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7 

P. starosta informuje prítomných, že ide vlastne už o druhé čítanie tohto bodu, prvý 

krát sme si zámer predstavili na februárovom obecnom zastupiteľstve. V tomto momente už 

máme vypracovaný zámer, ktorý je zverejnený na príslušných miestach už viac ako 15 dní, 

bez pripomienok verejnosti.  

Jedná sa o prenájom obecného nebytového priestoru časti kultúrneho domu, s 

charakterom predmetu nájmu ako prevádzka pošty, graficky znázorneného v prílohe tohto 

bodu rokovania. Ide o bočný trakt kultúrneho domu, so samostatným vstupom, v súčasnosti 

slúžiacej ako sklad materiálu (v celkovej ploche o výmere 112,36 m2), ktorým disponuje ako 

vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa popísaných nižšie:  

• do 10 nových pracovných miest pre obyvateľov obce Hviezdoslavov  

• moderná prevádzka poštových služieb v katastri obce Hviezdoslavov,  

• dlhoočakávaný benefit pre obyvateľov obce Hviezdoslavov,  

• zatraktívnenie lokality súčasného centra obce Hviezdoslavov,  

• časovo efektívne vybavovanie poštovej agendy a písomností gestorovanej OcÚ či 

StÚ Hviezdoslavov, príp. šk. zariadeniami nachádzajúcimi sa v blízkom okolí, čím sa 

pozdvihne hodnota celej novovznikajúcej lokality „Centrum obce Hviezdoslavov“.  

Obec zároveň získa strategického a stabilného partnera s vysokou kredibilitou, z 

ktorého bude v konečnom dôsledku, na základe nájomnej zmluvy a vyplývajúcich finančných 

záväzkov zo strany budúceho nájomcu, profitovať  ekonomicky i reputačne. 

Zmluvu ešte nemáme, je v procese, posudzuje ju Úrad pre reguláciu 

telekomunikačných a poštových služieb, mala by byť sfinalizovaná v priebehu mája. 

Mgr. Almášiová sa pýta, či bola vyčíslená škoda, ktorá vznikne obci odstránením 

a demontovaním kolkovej dráhy a dáva návrh, či by nebolo vhodnejšie postaviť novú budovu 

pre prevádzku pošty. P. starosta odpovedá, že Slovenskej pošte končí nájom v Kvetoslavove a 

musia presťahovanie vyriešiť veľmi rýchlo, v priebehu pár mesiacov. Ďalej p. starosta 

zdôrazňuje, že omnoho viac získame ako stratíme. Tento priestor nebol dlhodobo využívaný, 

nikto neprejavuje záujem o prenájom kolkovej dráhy. Obec tak reflektuje na súčasný stav, 

nakoľko kolková dráha zrejme nemala pre občanov význam. 

Poslankyňa Mgr. Almášiová sa pýta na dobu prenájmu obecného priestoru Slovenskej 

pošte. P. starosta odpovedá, že prenájom bude na veľmi dlhú dobu, na niekoľko desiatok 

rokov. 

Poslanec p. Cvengroš vyjadruje názor, že priestor v bočnom trakte KD nie je vhodný 

na tento účel. Už teraz tu máme veľmi veľkú frekvenciu dopravy a je zrejme, že frekvencia sa 

zvýši, nakoľko pôjde o veľkú spádovú poštu. Ale napriek tomu chápe, že pošta je tu veľmi 

potrebná. P. starosta ozrejmil, že momentálne to bol jediný priestor o takej rozlohe, ktorú 

pošta potrebuje, a vedeli sme im ponúknuť. 

Do diskusie sa zapojil aj hl. kontrolór obce, JUDr. Vanc. Hl. kontrolór poznamenal, že 

nie je samozrejmosťou mať v obci poštu, preto tento zámer je potrebné pochopiť ako veľký 



benefit. Prenájom obecných priestorov bude znamenať pre obec príjmy. Je potrebné uvedomiť 

si aj skutočnosť, že v mnohých obciach je Pošta partner, kde naopak obec, alebo súkromný 

investor vynakladá finančné prostriedky na jej prevádzku.  

Poslanec Ing. Kavecký podporil zámer zriadenia pošty, nakoľko je to služba pre 

obyvateľov Hviezdoslavova. Poslanec Ing. Karaba vyjadril odporúčania, aby si prevádzka 

Slovenskej pošty platila energie, nakoľko pôjde o nemalú položku. 

Uznesenie č. 18/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer prenájmu obecného nebytového priestoru 

graficky zobrazeného v prílohe tohto Zámeru – časti kultúrneho domu (KD) – v bočnom 

trakte KD, so samostatným vstupom, v súčasnosti slúžiacej ako sklad materiálu, ktorým 

disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa:  

 v celkovej ploche o výmere 112,36 m2 

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

vlastníctvo obce Hviezdoslavov, s charakterom predmetu nájmu ako prevádzka 

poštových služieb. 

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 X   

Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8 a 9 

P. starosta na záver informoval stručne o aktuálnom dianí a aktivitách obecného úradu: 

 zverejnili sme manuál pre získanie príspevku za ubytovanie odídencov vojnového 

konfliktu na Ukrajine 

 informovali sme o konštruktívnom rokovaní so spoločnosťou Duality real, s.r.o. 

 pre občanov bola zverejnená posledná výzva na úhradu poplatku za odvoz 

komunálneho odpadu 

 prebieha sanácia výtlkov na uliciach: Kríková a Rybničná 

 informovali sme o pribiehajúcom zápise do Cirkevnej základnej školy sv. Martina 

a blížiacom sa zápise do Materskej školy 

 pripravujeme vydanie nášho občasníka obecných novín 

 

Mgr. Almášiová sa informovala, či v priebehu mája obec pripravuje nejaké kultúrne 

podujatia, Ing. Kavecký avizuje stavanie mája 30.5.2022 a varenie guláša. 

 Ing. Karaba sa informuje, ako to vyzerá s finalizáciou Zmien a doplnkov č. 06/2021 

k Územnému plánu obce. P. starosta odpovedá, že Zmeny a doplnky č. 06/2021 by mali byť 

sfinalizované v priebehu mája. 



 

 

P. starosta ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ. 

 

 

V Hviezdoslavove, 07.04.2022. 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

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

 

 

 

 

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

Marek Lackovič, MBA. 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 


