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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov konaného dňa 

23.02.2023 

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 

 

Hlavný kontrolór obce:                     JUDr. Mário Vanc, LL.M 

 

Za ekonomický úsek obce:            Ing. Mária Valentínyová 

 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

2. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho finančného stavu Obce 

3. Kúpna zmluva (J. Reháková) 

4. Urbanistická štúdia „OS ELKO“ (Tuesday, s. r. o.) 

5. Zámer výpožičky z dôvodov hodných osob. zreteľa (CSŠ sv. Martina) 

6. Zmluva o výpožičke (CSŠ sv. Martina) 

7. Zámer prenájmu z dôvodov hodných osob. zreteľa (rod. Hovanová) 

8. Správa o kontrolnej činnosti 

9. Zmluva o dielo – Zberný dvor Hviezdoslavov (Business Funding Solutions, s. r. o.) 

10. Pridelenie obecného náj. bytu (K. Baranyaiová) 

11. Zámer rozšírenia MŠ Hviezdoslavov do ZŠ I. Illésházyho, N. Život – Eliášovce 

12. Urbanistická štúdia „MATERSKÁ ŠKOLA“ (Rímskokatolícka cirkev) 

13. Rôzne 

14. Diskusia a záver 
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K bodu 1 

 

Starosta obce Marek Lackovič, MBA otvoril druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce 

Hviezdoslavov v tomto roku 23.02.2023  o 18:00 hod., v Kultúrnom dome Hviezdoslavov, 

skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných 8 poslancov, p. Karaba sa 

ospravedlnil a oznámil 10 minútové meškanie. Za návrhovú komisiu určil Veroniku Kodayovú, 

za overovateľov zápisnice Petra Musila a Mateja Lehutu a za zapisovateľku Anetu Taňašiovú. 

 

 

Uznesenie č. 3/2023: 

a) OcZ schvaľuje za návrhovú komisiu: V. Kodayovú; za overovateľov zápisnice: P. Musila 

a M. Lehutu a za zapisovateľku: A. Taňašiovú. 

 

P o s l a n e c Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba      

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. 

 

P o s l a n e c Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba      

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   

 

                                                           Predložený návrh programu bol schválený. 
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K bodu 2 

 

Témou tohto bodu zasadnutia OcZ bola Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho stavu fin. stavu 

obce. Starosta obce informoval, že uznesenie z roku 2023 bolo splnené, z roku 2022 

momentálne ešte plnenie Uznesení 34/2022, 35/2022 a 50/2022 trvá.  

Starosta obce následne informoval o aktuálnom fin. stave obce. Čo sa týka podielových daní, 

za rok 2022 prišlo na účet 1 200 917 €, čo bolo o 100 000 € viac oproti rozpočtu, za január 2023 

je to 173 603 €. 

18:08 hod. sa k zasadnutiu pripojil p. Karaba.  

Starosta obce ďalej priblížil prehľad o účtovnom stave na obecných účtoch, stav financií spolu 

na účtoch k 31.1.2023 je 505 375,13 €. K poplatku za rozvoj onedlho pribudne platba  za 

stavebné povolenia v rámci Slnečných záhrad, s ktorými je zároveň momentálne rozpracovaná 

zmluva o spolupráci, ktorá by mohla byť predložená na najbližšie zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva. 

Úloha pre A.Taňašiovú- preveriť zverejnenie Zmluvy o poskytnutí fin. prostriedkov medzi 

Obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou. 

 

 

Uznesenie č. 4/2023: 

OcZ berie na vedomie 

a) plnenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,   

b) aktuálny finančný stav vyplývajúci z predložených dokumentov. 

 

P o s l a n e c 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 tohto bodu zasadnutia OcZ je starosta obce, Marek Lackovič, 

MBA. V nadväznosti na Uznesenie č. 23/2022, v ktorom bola schválená Zmluva o budúcej 

kúpnej zmluve medzi Obcou Hviezdoslavov a Jolanou Rehákovou, rod. Veverkovou, bola 

predložená „ostrá“ kúpna zmluva, vypracovaná a gestorovaná právnym zástupcom obce, JUDr. 

P. Reiszom a odsúhlasená protistranou. Jedná sa o kúpu pozemku reg. „C“, parc. č. 332/1 

o výmere 10.981 m2 a pozemku reg. „C“, parc. č. 341/426 o výmere 671 m2. Kúpna cena vo 

výške 99.974,16 € vyplývajúca z vypracovaného znaleckého posudku bude predávajúcej 
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uhradená najneskôr do 10 dní odo dňa právoplatného rozhodnutia Okr. úradu D. Streda, 

katastrálneho odboru o vklade vlastníckeho práva. 

P. Kavecký prítomným priblížil umiestnenie predmetného pozemku a vyzdvihol možnosť 

získať kúpou tohto pozemku zabezpečenie budúceho zeleného parku už aj v blízkosti Záhrad. 

 

 

Uznesenie č. 5/2023: 

OcZ schvaľuje predloženú Kúpnu zmluvu medzi Obcou Hviezdoslavov a Jolanou Rehákovou, 

rod. Veverkovou, trvale bytom: Kvetoslavov č. 157, 930 41 Kvetoslavov. 

 

P o s l a n e c 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 tohto bodu je starosta obce Marek Lackovič, MBA. Jedná sa 

o Urbanistickú štúdiu „OS ELKO“ (Tuesday, s.r.o.). 

OcZ vo Hviezdoslavove vyjadrilo súhlas so začatím procesu obstarania UŠ za podmienky ver. 

prerokovania zadania aj návrhu UŠ pre tento projekt, na svojom zasadnutí dňa 15.4.2020, 

Uznesením č. 22/2020. Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja obce predmetnú UŠ 

oficiálne prerokovala 17.1.2023 s nasledovným stanoviskom: 

„Komisia odporúča OcZ, aby urbanistickú štúdiu Obytný súbor - ELKO vzalo na vedomie s 

výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

 

a) územie riešiť podľa nových a platných regulatívov ÚPN obce – Zmien a doplnkov 6/2021, 

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 a zrealizovať výsadbu vysokej 

zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších,  

e) neuvažovať so žumpami a studňami ako prechodným riešením. 

f) pri riešení celého územia v budúcnosti umožniť prepojenie obytného súboru s okolitými roz-

vojovými lokalitami, nielen na Broskyňovej ulici.“ 

 

 UŠ bola zverejnená na miestach obvyklých 30.1.2023, bola zaevidovaná 1 pripomienka 

verejnosti, s ktorou sa predkladateľ nestotožnil. Po schválení uznesenia bude posunutá do 

gescie Stavebného úradu obce Hviezdoslavov. 
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Uznesenie č. 6/2023: 

OcZ berie na vedomie predloženú urbanistickú štúdiu „OS ELKO“ od obstarávateľov / inves-

torov Tuesday, s. r. o., obstaranú prostredníctvom odb. spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP 

a ÚPO s reg. č. 359, spracovanú pre príslušné rozvojové plochy za účelom spodrobnenia ÚPN 

obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

a) územie riešiť podľa nových a platných regulatívov ÚPN obce – Zmien a doplnkov 6/2021, 

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 a zrealizovať výsadbu vyso-

kej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších,  

e) neuvažovať so žumpami a studňami ako prechodným riešením, 

f) pri riešení celého územia v budúcnosti umožniť prepojenie obytného súboru s okolitými 

rozvojovými lokalitami, nielen na Broskyňovej ulici. 

 

P o s l a n e c 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 5 

 

Starosta obce informoval o bode zasadnutia OcZ, ktorého spracovateľom a predkladateľom  je 

poslanec OcZ Ing. František Kavecký a jedná sa o Zámer vypožičania parciel v majetku obce 

na realizáciu projektu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Obec Hviezdoslavov prejavuje 

zámer bezodplatne vypožičať pozemok KN-C parc.č.141/15 o výmere 433 m2 Cirkevnej 

spojenej škole sv. Martina, Školská ulica 1661/4, 930 41 Hviezdoslavov za účelom realizácie 

projektu „Permakultúrou k udržateľnosti“, ktorý finančne podporila Nadácia SLSP.  

Tento zámer je hodný osobitného zreteľa, nakoľko podporuje vzťah detí k životnému prostrediu 

a umožní im priamo a prakticky sa oboznámiť s udržateľnými formami hospodárenia. 

Predmetný zámer bol transparentne a v súlade s príslušnou legislatívou SR zverejnený na 

úradnej tabuli obce, ako i na jej webovom sídle Hviezdoslavov.sk a obvyklých miestach dňa 

1.2.2023, t.j. min. 15 dní pred rokovaním OcZ. 

Súčasťou predkladaných materiálov bolo aj stanovisko Komisie územného plánovania, 

výstavby a rozvoja, ktorá uvedený zámer podporuje a stotožňuje sa s argumentáciou, že ide 

o prípad hodný osobitného zreteľa.  
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P. Kavecký, ako predkladateľ návrhu doplnil, že navrhovaná doba trvania zmluvy je na dobu 

určitú, a to do konca volebného obdobia tohto obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 7/2023: 

OcZ schvaľuje zámer bezodplatne vypožičať pozemok: KN-C parc. č. 141/15, druh pozemku: 

orná pôda, o výmere 433 m2, Cirkevnej spojenej škole sv. Martina, Školská ulica 1661/4, 930 

41 Hviezdoslavov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, popísaných v predložených mate-

riáloch na rokovanie OcZ. 

 

P o s l a n e c 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 

 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu je Ing. František Kavecký a programom tohto 

bodu bolo schválenie predloženej zmluvy o výpožičke medzi Obcou Hviezdoslavov 

a Cirkevnou spojenou školou sv. Martina, Školská ulica 1661/4, 930 41 Hviezdoslavov. 

Prípravu zmluvy gestoroval právny zástupca obce spolu s hlavným kontrolórom obce. Doba 

trvania zmluvy je do 31.12.2026. Odovzdanie pozemku bude sprocesované 1.3.2023 na základe 

preberacieho protokolu.  

 

 

Uznesenie č. 8/2023: 

OcZ schvaľuje, v zmysle schváleného zámeru, predloženú Zmluvu o výpožičke medzi Obcou 

Hviezdoslavov a Cirkevnou spojenou školou sv. Martina, Školská ul. 1661/4, 930 41 Hviez-

doslavov, IČO: 54303036. 

 

P o s l a n e c Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    
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Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X   

Michal Vepy X   

 

       Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 7 

 

Ing. František Kavecký ako spracovateľ a predkladateľ tohto bodu programu informoval, že  

sa jedná sa Zámer prenájmu časti pozemku v majetku obce na zabezpečenie prístupu a údržby 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Na základe žiadosti J. Hovana a manželky, ako vlastníkov 

domu č.5 a parciel 12/4 a 12/1, zo dňa 17.1.2023 obec uznáva, že je potrebné zabezpečiť údržbu 

domu a prístup a príjazd k týmto nehnuteľnostiam. Forma prenájmu časti predmetného 

pozemku zabezpečí prístup do garáže domu č. 5 a zjednotí sa línia pozemkov ako pri domoch 

č. 6 a 7.  

Prílohou materiálov je aj stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja, ktorá 

sa jednoznačne zhodla a odporúča zabezpečiť prístup k domu č. 5 formou dlhodobého prenájmu 

nevyhnutne potrebného pozemku, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

Uznesenie č. 9/2023: 

OcZ schvaľuje zámer prenajať časť pozemku, maximálne 90 m2 z: KN-C parc. č. 1/6, druh 

pozemku: zast. plocha a nádvoria o výmere 2399 m2, vlastníkom domu č. 5 a parciel 12/4 a 

12/1, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, popísaných v predložených materiáloch na roko-

vanie OcZ. 

 

P o s l a n e c 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 8 

 

Starosta obce informoval, že spracovateľom a predkladateľom tohto bodu je hlavný kontrolór 

obce Hviezdoslavov JUDr. Mário Vanc, LL.M. a odovzdal mu slovo. 

Hlavný kontrolór obce objasnil, že Správa hlavného kontrolóra obce sa predkladá obecnému 

zastupiteľstvu do 60 dní od skončenia kalendárneho roka a bola vytvorená na základe kontrol 

vykonávaných počas celého roka. Správa má 3 hlavné časti - o finančných kontrolách, 

o ostatných kontrolách a o ostatných činnostiach vyplývajúcich zo Zákona o obecnom zriadení. 

Pri finančných kontrolách sa hlavne sledovalo, či obec dodržiava Zákon o finančných 

kontrolách.  

Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že práca úradu sa za posledné roky znásobila aj napriek 

tomu, že počet zamestnancov sa výrazne nezvýšil, ale oproti ostatným rokom sú profesne 

schopnejší. 

Následne podrobnejšie informoval o výsledkoch finančných kontrol a ostatných kontrolách. 

Za rok 2022 bolo vybavených 14 žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona 211/2000. 

Starosta obce mu poďakoval za konštruktívny prístup k práci a takisto poďakoval aj za 

súčinnosť Ekonomickému úseku obce. 

 

 

Uznesenie č. 10/2023: 

OcZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov o kontrolnej činnosti 

za rok 2022 predloženú obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení.      

 

P o s l a n e c 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 9 

 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu zasadnutia OcZ je starosta obce Marek Lackovič, 

MBA a je ním Zmluva o dielo - Zberný dvor Hviezdoslavov (Business Funding Sollution, 

s.r.o.). V rámci tohto projektu ide o záverečné schvaľovanie príslušných krokov smerujúcich 

k realizácií projektu, o ktorý má obec Hviezdoslavov záujem. Projekt nového zberného dvora 

sa nachádza v platnom a schválenom Investičnom pláne projektov obce Hviezdoslavov a tiež 

v aktuálnom rozpočte obce Hviezdoslavov na r. 2023. 

Víťazným uchádzačom, ktorý vzišiel z uskutočneného ver. obstarávania, sa z dvoch 

uchádzačov stal Business Funding Solutions, s.r.o.. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej 
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cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

nesk. predpisov vo výške 489.333,32 € s DPH + rezerva zmluvy, v súlade s eurofondovou 

výzvou. 

Starosta obce sa vyjadril, že nový zberný dvor potrebujeme ako soľ. Vyjadril presvedčenie, že 

finančné prostriedky na výstavbu získame čím skôr, obec robí všetko preto, aby sa výstavba 

mohla začať.   

 

 

Uznesenie č. 11/2023: 

OcZ schvaľuje predloženú Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby – Vybudovanie zberného 

dvora v obci Hviezdoslavov – medzi Obcou Hviezdoslavov a Business Funding Solutions, s. r. 

o., Borodáčova 11, 821 03 Bratislava, IČO: 45926174. 

 

P o s l a n e c 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 10 

 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu je Zdenka Danielová z Referátu správy obecného 

majetku, sociálnej politiky, kultúry a športu. Jedná sa o pridelenie obecného nájomného bytu p. 

Baranyaiovej. Tento obecný nájomný byt sa uvoľnil 31.01.2023, Obecný úrad Hviezdoslavov 

evidoval 3 žiadosti v poradovníku žiadateľov. 

Po posúdení žiadosti v súčinnosti so Sociálnou komisiou obce Hviezdoslavov bola doporučená 

žiadosť p. Baranyaiovej na uzavretie zmluvy o nájme obecného bytu od 1.3.2023 do 

28.02.2026. 

Starosta obce predniesol stanovisko Sociálnej komisie zo dňa 15.2.2023- „Po prehodnotení 

žiadosti o pridelenie bytu pre p. Baranyaiovú, ktorá spĺňa všetky potrebné podmienky zo strany 

žiadateľky a dôkladnom posúdení podmienok prideľovania nájomného bytu podľa Čl. 4 VZN 

č. 3/2012 túto žiadosť pokladáme za prioritnú a vydávame k nej naše kladné stanovisko“. 

Následne odovzdal slovo predsedovi Sociálnej komisie, M. Vepymu, ktorý informoval, že 

komisia každú žiadosť posudzovala jednotlivo a následne podľa pravidiel platného VZN 

žiadosti vyhodnotili  a rozhodli sa vyhovieť práve tejto žiadosti. 
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Uznesenie č. 12/2023: 

OcZ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu číslo 02, Dlhá 198/19, 930 41  Hviezdos-

lavov p. Kataríne Baranyaiovej a poveruje starostu obce, aby uzavrel novú zmluvu o nájme v 

zmysle tohto uznesenia. 

 

P o s l a n e c 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 11 

 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu je starosta obce Marek Lackovič, MBA. Jedná sa 

o Zámer rozšírenia MŠ Hviezdoslavov do ZŠ I. Illesházyho v Novom Živote - Eliášovciach. 

Vedenie obce Hviezdoslavov bolo konfrontované s významnou ponukou vedenia obce Nový 

Život - Eliášovce, spočívajúcou v rozšírení súčasnej 8-triednej obecnej MŠ Hviezdoslavov s 

aktuálnou kapacitou cca. 160 detí do samostatného traktu (podlažia) v súčasnosti uzamknutej 

a neprevádzkovanej ZŠ I. Illesházyho v N. Živote - Eliášovciach, a to už od 1.9.2023. Obec 

Hviezdoslavov prejavila záujem o predprimárne vzdelávanie. Šetrením medzičasom zistila, že 

do tejto ZŠ by bolo možné v rámci rozšírenia MŠ umiestniť cca 70 detí v 3 triedach. 

V priestoroch ZŠ obec Hviezdoslavov plánuje Deň otvorených dverí, k 23.2.2023 prejavilo 

v dotazníku zverejnenom na webovom sídle obce záujem už 70 záujemcov o umiestnenie detí 

v týchto priestoroch ZŠ. 

Obec Hviezdoslavov okrem iného momentálne rieši otázku pobytu detí vonku, otázku výdaja 

stravy či otázku školskej legislatívy. Podobným procesom si Obec prešla aj v r. 2021, kedy sa 

obecná MŠ ekvivalentne rozširovala do CSŠ sv. Martina. Vec je intenzívne prerokovávaná 

s RÚVZ, Krajským odborom školstva v Trnave a pod. 

Predbežné zisťovanie a predbežná analýza ukazuje, že Obec by potrebovala pri rozšírení MŠ 

cca 130.000 € ročne, kým predbežné príjmy by boli okolo 252.000 €. V nej však, prirodzene, 

nie sú všetky potrebné výdavky, ale len základ. 

Starosta obce informoval, že sa dokreovala Rada školy, do ktorej bol za Obec Hviezdoslavov 

doplnený Matej Lehuta a Peter Musil. Zápis do MŠ bude v máji, dovtedy budú všetky potrebné 

podklady hotové. Zároveň zdôraznil, že situácia je alarmujúca, aktuálna analýza ukazuje, že 

v obci je 430 detí do 4 rokov, 97 je 5 ročných a 101 6 ročných.  

P. Kavecký informoval, že ho teší postoj vedenia obce Nový Život, ktoré ponúka priestory ZŠ 

srdečne. Starosta obce doplnil, že vyučovacím jazykom v MŠ bude jazyk slovenský. Zároveň 

informoval, že o výkon základnej školskej dochádzky v priestoroch ZŠ I. Illesházyho prejavili 

záujem viaceré ZŠ nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti Hviezdoslavova. 
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P. Karaba položil otázku, či nebudeme povinní prijať do MŠ aj deti, ktoré sú mimo 

z Hviezdoslavova. Starosta obce odpovedal, že otázka školskej legislatívy je v riešení, ale 

prioritou budú deti z Hviezdoslavova. Riešiť sa plánuje aj školský autobus. 

P. Lehuta odpovedal p. Karabovi, že MŠ aj napriek umiestneniu v Novom Živote to stále bude 

MŠ Hviezdoslavov, len umiestnená mimo obce. 

Dôležitou otázkou bude aj vyriešenie a nastavenie mesačných platieb za plyn, ktorých výška je 

momentálne 5000 € / mesačne. 

Starosta obce vyzdvihol závažnosť situácie a maximálnu snahu obce zabezpečiť všetky 

potrebné kroky potrebné k úspešnému dosiahnutiu cieľa, a to rozšírenia kapacít MŠ pre deti 

obce Hviezdoslavov. 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2023: 

OcZ schvaľuje zámer rozšírenia MŠ Hviezdoslavov do budovy ZŠ I. Illésházyho v N. Živote 

– Eliášovciach a poveruje starostu obce a zástupcu starostu obce, aby v súčinnosti s vedením 

MŠ, príslušnými komisiami zriadenými pri OcZ, najmä Komisiou pre vzdelávanie, a inými 

kompetentnými autoritami bezodkladne vykonali všetky príslušné opatrenia smerujúce k rozší-

reniu MŠ Hviezdoslavov, a to od šk. r. 2023/2024. 

 

P o s l a n e c 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 

 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu bol starosta obce Marek Lackovič, MBA a je ním 

Urbanistická štúdia „MATERSKÁ ŠKOLA“ (Rímskokatolícka cirkev). 

Starosta obce informoval, že OcZ vo Hviezdoslavove vyjadrilo súhlas so začatím procesu 

obstarania UŠ za podmienky ver. prerokovania zadania aj návrhu UŠ pre tento projekt na 

svojom zasadnutí dňa 3.9.2020, Uznesením č. 51/2020. Komisia územného plánovania, 

výstavby a rozvoja obce Hviezdoslavov predmetnú UŠ oficiálne prerokovala 20.2.2023 

s nasledovným  stanoviskom: 

„Komisia odporúča OcZ, aby urbanistickú štúdiu Materská škola vzalo na vedomie –a 

súčasne navrhuje, aby sa v primeranej miere využil aj obecný pozemok parc. č. 125/3, a to na 
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vytvorenie parkovacích miest v úprave so zatrávňovacími dlaždicami pre peší pohyb a pre 

výsadbu zelene – s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

a) vytvoriť pás bezpečnej izolačnej zelene pozdĺž Hlavnej ul. v rámci celého predmetného 

územia, 

b) realizovať primeranú výsadbu vzrastlej zelene v predmetnom území, 

c) uvažovať s obecným pozemkom parc. č. 125/3 na zabezpečenie statickej dopravy pre obsluhu, 

d) vstup do areálu podľa príslušných noriem situovať zo Školskej ul. (viď priložený náčrt), 

e) realizovať vzrastlú parkovú zeleň aj na parc. č. 125/3.“ 

 

UŠ bola zverejnená na miestach obvyklých 17.2.2023 a do dňa zasadnutia OcZ dňa 23.2.2023 

zatiaľ bez pripomienok verejnosti. 

Jedná sa o novú dvojpodlažnú budovu MŠ s 3 triedami s kapacitou 75 detí , na pozemku 

v lokalite Pažiť. Termín dokončenia nie je možné presné stanoviť, ale ako sa vyjadril starosta 

obce, urobí sa všetko preto, aby budúci rok v septembri mohli deti do škôlky nastúpiť. Súčasťou 

budovy bude v budúcnosti aj cukráreň. Starosta zároveň zdôraznil návrh Ing. arch. Kraščeniča, 

ktorý je súčasťou uznesenia. 

P. Kavecký sa vyjadril, že v tomto prípade ide o ďalšie riešenie problémov s kapacitou MŠ. 

 

 

Uznesenie č. 14/2023: 

OcZ berie na vedomie predloženú urbanistickú štúdiu „MATERSKÁ ŠKOLA“ od obstaráva-

teľov / investorov Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Štvrtok na Ostrove, obstaranú prostredníc-

tvom odb. spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPO s reg. č. 359, spracovanú pre príslušné 

rozvojové plochy za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať na-

sledujúce pripomienky: 

a) vytvoriť pás bezpečnej izolačnej zelene pozdĺž Hlavnej ul. v rámci celého predmetného 

územia, 

b) realizovať primeranú výsadbu vzrastlej zelene v predmetnom území, 

c) uvažovať s obecným pozemkom parc. č. 125/3 na zabezpečenie statickej dopravy pre ob-

sluhu, 

d) vstup do areálu podľa príslušných noriem situovať zo Školskej ul. (viď priložený náčrt), 

e) realizovať vzrastlú parkovú zeleň aj na parc. č. 125/3. 

 

P o s l a n e c 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 13 

 

Starosta obce stručne informoval: 

- o projekte Zelené obce, ktorý v obci štartuje v pondelok 27.2.2023, týkajúci sa výsadby zelene 

vo viacerých častiach obce 

- 24.2.2023 sa uskutoční Hviezdoslavovská kvapka krvi v spolupráci so Spolkom červeného 

kríža 

- na webovej stránke obce sa zaktualizovali informácie ohľadom dobudovania vodovodu 

a kanalizácie 

- takisto sa zaktualizovali informácie ohľadom Základnej školy P. O. Hviezdoslava 

- zverejnili sa informácie ku koncepcii rozširovania MŠ 

- o plánovanom predĺžení otváracích hodín Pošty Hviezdoslavov 

- o nový benefitoch pre obyvateľov obce Hviezdoslavov od 1.1.2023 

 

Hlavný kontrolór obce vyzval členov komisií podporovať v obci krúžky pre deti a mládež po 

vzore aj okolitých obcí. 

 

 

K bodu 14 

 

Do diskusie sa zapojila aj prítomná verejnosť. 

 

P. Grešová sa dotazovala, kto jej poskytne viac informácií ohľadom zverejnenej vyhlášky 

ohľadom cyklotrás, v ktorej sa spomína výrub drevín a krovín. Starosta obce odporučil obrátiť 

sa na projektový úsek a tiež skoncipovať dotaz a poslať ho na obecný úrad, aby jej mohli byť 

otázky zodpovedané. Zároveň zdôraznil, že práve teraz je vhodná doba na pripomienkovanie 

tohto projektu a stručne priblížil myšlienku tohto projektu. 

Ďalšia otázka bola, či chodník, ktorý sa plánuje na strane novopostavených domov bude 

pokračovať až po Školskú ulicu. Starosta obce odpovedal, že chodník sa bude realizovať už 

teraz na jar, skončí približne pri sklade p. Kubuláka a keďže chodník na Školskej je 

v havarijnom stave, ten sa bude opravovať v lete súčasne s opravou Hlavnej ulice. 

 

P. Salčák položil otázku, aká veľká je budova ZŠ v Novom Živote - Eliášovciach a či sa 

neuvažuje aj o rozšírení tried ZŠ, keďže problémom je aj umiestňovanie prvákov. P. Kavecký 

odpovedal, že budova má 3 poschodia a asi 12 tried (nie všetky sú vo výbornom stave). Starosta 

obce odpovedal, že momentálne už  nie sú kapacity na to, aby sa riešila okrem MŠ aj ZŠ, 

nakoľko sa okrem iného rieši obrovské množstvo procesov týkajúcich sa našej budúcej ZŠ, 

aktívne sú zapojení aj členovia komisií, takže už nie je koho zapojiť. Momentálnou prioritou je 

úspešne zvládnuť rozšírenie kapacít MŠ. P. Lehuta informoval o dodržiavaní termínov, že  ak 

by sa chceli otvoriť tento rok nové triedy ZŠ, bolo potrebné túto skutočnosť nahlásiť do 

minulého marca. 

 

P. Deák položil otázku, či obec pociťuje nárast počtu obyvateľov. Starosta obce odpovedal, že 

mesačný nárast prihlásení na TP, ktorý sme pocítili v januári (70 ľudí) bol výnimočný. P. Deák 

sa ešte dotazoval na vstup ťažkej techniky do Záhrad, starosta obce odpovedal, že sa rieši ďalší 

tzv. „rýchly vstup“od Mierova, ktorý by bol určený aj pre verejnosť. Detaily sú v riešení. 
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Starosta obce všetkým poďakoval a 2. zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce 

Hviezdoslavov o 19:46 hod. ukončil.  

 

 

 

 

V Hviezdoslavove 23.02.2023 

 

 

 

Zapisovateľ:                                       Mgr. Aneta Taňašiová     ___________________ 

 

 

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

 

     Mgr. Matej Lehuta              _________________________ 

 

 

 

 

             __________________________ 

         Marek Lackovič, MBA 

                 Starosta obce 

 

 

 


