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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov konaného dňa 

15.12.2022 

o 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove 

 

Prítomní:       
 

Starosta obce Hviezdoslavov  Marek Lackovič, MBA. 

    

Poslanci:      Ing. František Kavecký  

       Mudr. Mgr.Veronika Kodayová    

  Ing. Adam Takáč 

    RNDr. Peter Musil, PhD. 

  Mgr. Matej Lehuta 

Ing. Ján Karaba, MSc. 

Martina Špaček Weissová 

Vladimír Kirschner 

Michal Vepy 

 

Za ekonomický úsek obce:             Ing. Mária Valentínyová 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

2. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho fin. stavu obce 

3. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2018 o urč. názvov ulíc a i. ver. priestranstiev 

4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce – I. polrok 2023 

5. VZN č. 3/2022 o miestnych daniach, poplatku za KO a drobný SO 

6. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu + Dodatok č. 1 (SPP, a. s.) 

7. Zámer postúpenia práv a povinností a prevodu vlastníckeho práva k PD (ZsVS, a. s.) 

8. Zmluva o postúpení práv a povinností a prevode vlastníckeho práva k PD (ZsVS, a. s.) 

9. Zmluva o bud. zmluve o zriadení vecného bremena (ZsVS, a. s.) 

10. Zmluvy o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku: 

• ORTEA, s. r. o. (súkr. MŠ) 

• CSŠ sv. Martina 

11. Rozpočet obce na rok 2023 + odb. stanovisko hl. kontrolóra 

12. Výročná správa obce Hviezdoslavov za rok 2021 

13. Darovacia zmluva (Ekologické stavby Horváth, s. r. o.) 

14. Zásady odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií OcZ vo Hviezdoslavove 

15. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci (JUDr. P. Reisz) 

16. Zámer zazmluvnenia služieb proj. riadenia a monitorovania dotácií 

17. Voľba nových členov komisií OcZ 

18. Rôzne 

19. Diskusia a záver 
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K bodu 1 

 

Starosta obce otvoril posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v tomto roku 15.12.2022  o 

18:01 hod., skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomných 9 poslancov. Za 

návrhovú komisiu určil Mateja Lehutu, za overovateľov zápisnice Petra Musila a Adama 

Takáča a za zapisovateľku Anetu Taňašiovú. 

 

 

Uznesenie č. 42/2022: 

a) OcZ schvaľuje za návrhovú komisiu: Mateja Lehutu, za overovateľov zápisnice: Petra 

Musila a Adama Takáča a za zapisovateľku: Anetu Taňašiovú. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

  Návrhová komisia, zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli schválení. 

            

         

b) OcZ podľa § 12 ods. 5 Zák. o obecnom zriadení schvaľuje predložený návrh programu. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

      Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 2 

 

Starosta obce zhrnul stav plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2022 

a oboznámil s finančným stavom obce k 30.11.2022. Aktuálny stav účtov a pokladníc je  

506 834,73 eur, poplatky za rozvoj činia čiastku 141 329 eur. Táto suma je výrazne ovplyvnená 

tým, že v tomto roku bolo podpísaných najmenej stavebných povolení za posledné roky. 

 

 

Uznesenie č. 43/2022: 

OcZ berie na vedomie 

a) plnenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

b) aktuálny finančný stav vyplývajúci z predložených dokumentov. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 3 

 

Spracovateľom a predkladateľom Návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a 

iných verejných priestranstiev je Zdenka Danielová z Referátu správy obecného majetku, so-

ciálnej politiky, kultúry a športu. Nakoľko na zasadnutí Obecného zastupiteľstva nebola prí-

tomná, starosta obce oboznámil prítomných s návrhom dodatku. Dôvodom návrhu Dodatku č. 

3/2022 je fakt, že výstavbou nových domov vznikli nové ulice, ktoré je potrebné pomenovať a 

doplniť do mapy ulíc obce Hviezdoslavov.  

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

doručenia pripomienok zo strany verejnosti. 

Nakoľko sa jedná o schválenie VZN, k prijatiu uznesenia je potrebná 3/5 väčšina, čiže 6  

poslancov.  

Ján Karaba vzniesol námietku, že nové názvy ulíc presne nekorešpondujú s názvami ulíc uve-

denými v prílohe č.3, znenie uznesenia sa teda v tomto zmysle upravilo. Zároveň do budúcnosti 

navrhol doplniť stanoviská, prečo sa ulice pomenúvajú tak, ako sa pomenúvajú, čiže priložiť 

výstupy z rokovania Názvoslovnej komisie.  

 

 

Uznesenie č. 44/2022: 

OcZ schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev, s podmienkou zosúladenia Prílohy č. 3 so samotným znením Dodatku č.3. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

                                                                                   Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 4 

 

Spracovateľom a predkladateľom Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce – I. polrok 2023 

je hlavný kontrolór obce JUDr. Mário Vanc, LL. M. Starosta obce informoval, že hlavný 

kontrolór obce sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí a v krátkosti predniesol detaily popísané 

v tomto predkladanom pláne. 

 

 

Uznesenie č. 45/2022: 

OcZ berie na vedomie predložený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Hviezdoslavov na obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

          Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 5 

 

Starosta obce informoval o návrhu VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a o poplatku za  

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Spracovateľom a predkladateľom návrhu VZN je 

Ing. Zuzana Labuzíková, Ekonomicko-personálny úsek a mzdová učtáreň, referent  

administratívy.  

K prijatiu tohto uznesenia je opäť potrebná 3/5 väčšina poslancov. Pozitívnou informáciou je 

to, že sa v roku 2023 dane a poplatky nenavýšia. 

Pribudne možnosť voľby frekvencie vývozov pre 120 litrové odpadové nádoby, aplikuje sa  

nulová donášková vzdialenosť a domácnosti dostanú koše na kuchynský odpad. 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce po dobu 15 dní, k ná-

vrhu prišla jedna pripomienka, podala ju MO JDS Hviezdoslavov a žiada znížiť vekovú hranicu 

pre zľavu zo 70 na 65 rokov. Starosta obce a rovnako poslanci sa stotožnili s tým, aby sa táto 

pripomienka aplikovala.  

Adam Takáč navrhol, aby sa pre obyvateľov vytvoril leták s prehľadom otázok a odpovedí 

k tejto téme. Leták spracuje a pripraví  ekonomický úsek.  

Starosta obce prízvukoval, že všetky podrobnosti sú popísané v Dôvodovej správe. 

 

 

Uznesenie č. 46/2022: 
OcZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 3/2022 o miestnych 

daniach a o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, s podmienkou 

zapracovania pripomienky č. 1 zo dňa 2.12.2022 (MO JDS). 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 6 

 

Starosta obce ako spracovateľ a predkladateľ tohto bodu programu informoval, že obec 

Hviezdoslavov sa spojila s ďalšími samosprávami v rámci Slovenskej republiky, s cieľom 

spoločne hromadne vyobstarať veľké množstvá elektriny a plynu za čo najnižšiu možnú cenu. 

Obci sa podarilo vyobstarať na dva roky dodávateľa plynu aj elektriny. Dodávateľom plynu 

bude SPP a.s. a dodávateľom elektriny MAGNA ENERGIA a.s. Všetky podrobnosti sú 

uvedené v Dôvodovej správe. 
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Uznesenie č. 47/2022: 

OcZ schvaľuje, v zmysle uskutočneného ver. obstarávania, predloženú Zmluvu 

o združenej dodávke zemného plynu medzi obcou Hviezdoslavov a Slovenským 

plynárenským priemyslom, a. s., IČO: 35815256, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

  

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 48/2022: 

OcZ schvaľuje predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu medzi obcou 

Hviezdoslavov a Slovenským plynárenským priemyslom, a. s., IČO: 35815256, Mlynské 

nivy 44/a, 825 11 Bratislava. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 49/2022: 

OcZ schvaľuje, v zmysle uskutočneného ver. obstarávania, predloženú Zmluvu 

o združenej dodávke elektriny medzi obcou Hviezdoslavov a MAGNA ENERGIA, a. s., IČO: 

35743565, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 7, 8, 9 

 

Starosta obce predniesol Vyhlásenie vedenia obce k aktuálnej situácii ohľadom dobudovania 

vodovodu a kanalizácie v nadväznosti na zverejnené  Rozhodnutie o odvolaní, týkajúce sa tejto 

výstavby. Vec bola vrátená z Okresného úradu Trnava na Okresný úrad v Dunajskej Strede. 

Celá vec je v súčasnosti intenzívne podrobne riešená v súčinnosti s ZsVS, a.s. na dennej báze. 

V krátkom čase bude verejnosť informovaná, vedenie obce vyjadrilo presvedčenie, že ešte pred 

Vianocami. 

 

 

Uznesenie č. 50/2022: 

OcZ schvaľuje prerokovanie bodov č.: 

• 7. Zámer postúpenia práv a povinností stavebníka a prevodu vlastníckeho práva 

k proj. dokumentáciám (ZsVS, a. s.), 

• 8. Zmluva o postúpení práv a povinností a prevode vlastníckeho práva k PD (ZsVS, 

a. s.) a 

• 9. Zmluva o bud. zmluve o zriadení vec. bremena (ZsVS, a. s.) 

na najbližšom zasadnutí OcZ. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 10 

 

Starosta obce ako spracovateľ a predkladateľ tohto bodu priblížil prítomným Zmluvy 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Ortea, s.r.o. a CSŠ sv. Martina. 

Vyzval členov Komisie pre vzdelávanie na aktivitu komunikovať so školskými zariadeniami. 

Ján Karaba položil otázku, kto bude zo strany obce kontrolovať plnenie týchto zmlúv. Nastaviť 

proces tejto kontroly bude úlohou ekonomického úseku. Starosta obce prízvukoval, že 

podobným procesom sme si prechádzali aj pred rokom, ide o štandardný legislatívny postup, 

ktorého podrobnosti špecifikuje Dôvodová správa. 

 

 

Uznesenie č. 51/2022: 

OcZ schvaľuje predloženú Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov medzi obcou 

Hviezdoslavov a ORTEA, s. r. o., IČO: 47884215, Letná 1659/352, 930 41 Hviezdoslavov. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

Uznesenie č. 52/2022: 

OcZ schvaľuje predloženú Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov medzi obcou 

Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou IČO: 42131685, 

Špitálska 7, 814 92 Bratislava. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     
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Michal Vepy X     

        

Uznesenie bolo prijaté 

 

        

K bodu 11 

 

Spracovateľom a predkladateľom Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 je vedúca Ekonomicko- 

personálneho úseku Ing. Mária Valentínyová, ktorej starosta obce po krátkom predstavení 

návrhu následne odovzdal slovo.  

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

doručenia pripomienok zo strany verejnosti  

Starosta obce a ekonomický úsek podrobnejšie popísali vznik rozpočtu, opierajúc sa pritom aj 

o odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktoré bolo prílohou návrhu. Starosta obce 

skonštatoval, že napriek ťažkým časom to bude dobrý rozpočet, aj napriek tomu, že ešte nebol 

prijatý rozpočet na úrovni štátu. Veľkým pozitívom tohto rozpočtu je fakt, že rozpočet bude 

vyrovnaný. 

 

 

Uznesenie č. 53/2022: 

OcZ 

a. schvaľuje rozpočet na r. 2023, tvoriaci neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia, 

b. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2024 a 2025, tvoriaci neoddeliteľnú prílohu 

tohto uznesenia, 

c. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k vyššie uvedeným 

návrhom rozpočtov. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 12 

 

Starosta obce predstavil v skratke Výročnú správu obce Hviezdoslavov za rok 2021. Jej 

spracovateľom a predkladateľom je vedúca ekonomicko- personálneho úseku Ing. Mária 

Valentínyová.  

Predkladaný materiál obsahuje základné informácie o obci Hviezdoslavov, informácie o 

poslaní, vízii a cieľoch obce, štruktúru ľudských zdrojov a informácie o činnosti  obce v 
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priebehu r. 2021 a plnení úloh v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, 

zdravotníctva, kultúry, športu, hospodárstva, životného prostredia, investícií a rozvojových 

aktivít obce. Zároveň informuje o vývoji rozpočtu a o celkovom hospodárení obce 

Hviezdoslavov v r. 2021. Súčasťou výročnej správy sú rozpočtové a finančné ukazovatele 

hodnotiace r. 2021 a porovnávajú ho s predchádzajúcim obdobím.  

Starosta obce navrhuje formu výročnej správy v najbližšom roku pozmeniť a zmodernizovať, 

nakoľko táto výročná správa nesie zastaralé prvky a podobu. 

 

 

Uznesenie č. 54/2022: 

OcZ schvaľuje predloženú Výročnú správu obce Hviezdoslavov za rok 2021. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 13 

 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu zasadnutia je starosta obce. Témou tohto bodu 

bola Darovacia zmluva s Ekologickými stavbami Horváth, s.r.o. Darca touto zmluvou zo 

svojho výlučného vlastníctva daruje a do výlučného vlastníctva obdarovaného (Obci 

Hviezdoslavov) odovzdáva: prístupovú komunikáciu, chodník, spevnené plochy, verejné 

osvetlenie, príslušenstvo k uvedeným stavbám a všetku technickú infraštruktúru nachádzajúcu 

sa na pozemku 344/79, 344/187, 344/188, 344/189, 344/190 na LV č. 1820 (Jarná ulica, rap. 

ďalej ako „cestná a technická infraštruktúra“) a obdarovaný uvedené prijíma a preberá do 

svojho vlastníctva. 

Predkladateľ popísal celú tému a jej historické súvislosti. K téme sa pripojil aj František 

Kavecký ako predseda Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja, ktorý doplnil 

informácie o vykonaných miestnych obhliadkach. Všetky náležitosti sú v prílohách k tomuto 

bodu rokovania. 

 

 

Uznesenie č. 55/2022: 

OcZ schvaľuje predloženú Darovaciu zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a Ekologické 

stavby Horváth, s. r. o., IČO: 44814810, Bratislavská 906, 900 45 Malinovo. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 14 

 

Starosta obce ako spracovateľ a predkladateľ návrhu Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove uviedol ako dôvod 

návrhu to, že Zásady prijaté v r. 2019, je dnes už nevyhnutné zaktualizovať s cieľom odzrkadliť 

výkony jednotlivých poslancov OcZ aj do ich odmien, ktoré doposiaľ nereflektovali penzum 

práce, ktorú niektorí poslanci či poslankyne OcZ investovali do pracovných činností pre Obec 

Hviezdoslavov. 

Ján Karaba upozornil na § 2 odsek 3 a na fakt, že Komisia na ochranu verejného záujmu  

zasadá len 1x ročne.Tento detail bol zapracovaný do príslušného dokumentu. 

 

 

Uznesenie č. 56/2022: 

OcZ schvaľuje predložené Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a 

členov komisií Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 15 

 

Starosta obce informoval o návrhu k bodu-  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnej 

pomoci, ktorého je spracovateľom a predkladateľom. Od 1.1.2023 sa navrhuje navýšiť paušálna 

suma na 1000 eur/mesačne. Zároveň spomenul bezplatnú právnu poradňu, ktorá funguje na 

Obecnom úrade každý utorok. František Kavecký vyzval občanov v prípade potreby túto 

právnu poradňu využiť. 

 

 

Uznesenie č. 57/2022: 

OcZ schvaľuje predložený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci medzi 

obcou Hviezdoslavov a JUDr. P. Reiszom, IČO: 42261686, Klincová 37, 821 08 Bratislava, 

reg. v Slovenskej advokátskej komore, osvedčenie č. 6163. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 16 

 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu je starosta obce. Informoval, že v minulosti si 

obec zazmluvňovala na jednotlivé projekty projektový manažment „ad-hoc“ samostatne,  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. 

Projektový manažér sa vo forme dlhodobého poskytovateľa týchto služieb stal integrálnou 

súčasťou OcÚ a StÚ Hviezdoslavov. Takéto projektové riadenie prinieslo obci niekoľko 

realizácií z externých zdrojov. 

Práve z tohto dôvodu sa navrhlo opäť sprocesovať túto záležitosť na 24 mesiacov, v cca 

rovnakej sume ako doteraz avšak s 13 verejnými obstarávaniami na dva roky miesto 10, ako 

bolo doteraz .  

 

Uznesenie č. 58/2022: 

OcZ schvaľuje, v zmysle predloženej Výzvy na predkladanie ponúk, zámer zazmluvnenia 

služieb projektového riadenia a monitorovania dotácií pre samosprávu, poveruje obecný 

úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na poskytovateľa týchto služieb a následne 
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poveruje starostu obce podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom do limitu max. 

32 000,00 EUR vr. DPH / 24 mesiacov. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 17 

 

Starosta obce sa prihovoril k členom komisií s odporúčaním, aby počty členov komisií boli 

nepárne, kvôli počtom pri hlasovaní, ďalej odporučil, aby väčšina členov komisií neboli 

poslanci a takisto, aby členmi komisií neboli zamestnanci Obecného úradu, ale čo najviac 

šikovných odborníkov z obce. 

Starosta obce si s predsedom každej komisie odsúhlasil navrhovaných členov a zároveň vyzval 

naštudovať si Rokovací poriadok a predkladať prezenčné listiny zo zasadania komisií. 

Ján Karaba navrhol zasielať si navzájom pozvánky s programom zasadnutí jednotlivých 

komisií, aby mali všetci prehľad, Peter Musil navrhol zdieľaný kalendár.  

Mária Valentínyová za ekonomický úsek poprosila dodať od všetkých poslancov a aj členov 

komisií potrebné údaje k zaevidovaniu do Sociálnej poisťovne. Potrebné informácie budú 

zaslané z ekonomického úseku mailom. 

 

 

Uznesenie č. 59/2022: 

OcZ schvaľuje nových členov komisií OcZ, a to v zmysle predloženej tabuľky, tvoriacej 

neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     
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Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 19 

 

Peter Musil k téme presunutých bodov z tohto zastupiteľstva vyzval na vzájomnú zhodu 

poslancov, že ak bude potrebné sa stretnúť skôr, ako je plánované najbližšie zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva, aby boli ochotní. 

 

 

Starosta obce poprial všetkým pekné sviatky, poďakoval za konštruktívnu spoluprácu a o 20:02 

uzatvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov. 

 

 

V Hviezdoslavove 15.12.2022 

 

 

 

Zapisovateľ:                                       Mgr. Aneta Taňašiová     ___________________ 

 

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:   RNDr. Peter Musil, PhD.  _________________________ 

 

     Ing. Adam Takáč              _________________________ 

 

 

 

 

             __________________________ 

         Marek Lackovič, MBA 

                 Starosta obce 

 

 

 


