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Zápisnica  

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2022 

konaného dňa 06.10.2022 
od 18,00 hod. v Kultúrnom dome Hviezdoslavov 

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA., starosta obce Hviezdoslavov 

        

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký 

Adam Takáč    

Patrik Cvengroš 

Mgr. Janka Almášiová 

 

Za ekonomický úsek obce:  Ing. Zuzazana Labuzíková 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

02. Odovzdanie pamätných plakiet za volebné obdobie 2018 - 2022  

03. Kontrola plnenia uznesení a aktuálneho fin. stavu obce  

04. Zmluva o združenej dodávke elektriny (Energie2, a. s.)  

05. Projekty obce:    Vodozádržný park Hviezdoslavov – navýšenie výšky spolufinancovania 

          Zberný dvor Hviezdoslavov – predloženie ŽoNFP & spolufinancovanie  

06. VZN č. 2/2022 o poskytovaní jednorazových príspevkov občanom obce  

07. Záverečný účet obce Hviezdoslavov za r. 2021  

08. Žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov:  

CSŠ sv. Martina – Dodatok č. 1 a č. 2 k Zmluve o poskytnutí fin.               

prostriedkov   

    SMŠ ORTEA – Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov  

09. Rôzne  

10. 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 4 poslanci, a preto je 

obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Mgr. Almášiová je na ceste a 2 poslanci sa 

ospravedlnili zo zdravotných dôvodov. 

 

Uznesenie č. 31/2022: 

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

OcZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie.  

 



2 

 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za návrhovú komisiu: Ing. Františka Kaveckého. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba     

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová      

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Návrhová komisia bola schválená. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Tatianu Skybovú a Ing. 

Adama Takáča a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba      

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová      

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
 

Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Mgr. Almášiová, ktorá už následne hlasovala 

o pozmenenom návrhu programu, doplnenom o bod č. 9. Obecné zastupiteľstvo odmietlo 

predložený návrh programu a schválilo nový návrh programu, doplnený o bod č. 9. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš  X   

Ing. Ján Karaba     

Ing. František Kavecký  X   

Mgr. Janka Almášiová  X  

Tatiana Skybová  X   

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč  X   

Predložený návrh programu nebol schválený. 

 

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

ako bol predložený, spolu so zmenou: doplnenie programu o bod č. 9 s názvom: Zmluva 

o bud. zmluve o zriadení vecného bremena (TEBS, s. r. o.). 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X    
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Ing. Ján Karaba     

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X   

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

              Doplnenie bodu č. 9 bolo schválené. 

 

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

počtom bodov – 11. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X    

Ing. Ján Karaba     

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X   

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Pozmenený program bol schválený. 

 

K bodu 2 

P. starosta v úvode tohto bodu poznamenal, že tento bod je slávnostnejšieho 

charakteru. Keďže sa blíži koniec volebného obdobia 2018 – 2022, rozhodol sa poslancom 

udeliť pamätné plakety. Následne prítomným poslancov poďakoval za ich činnosť a odovzdal 

im plakety. P. starostovi odovzdala plaketu zástupkyňa starostu, p. Skybová. 

K bodu 3 

P. starosta informuje, že predložené materiály sa od poslaneckej porady nemenili. Od 

posledného zastupiteľstva je všetko splnené. Niektoré uznesenia sa plnia a dobiehajú, 

napríklad Urbanistická štúdia 8 RD. V realizácii je príprava zámeru, kvôli utvoreniu novej 

prevádzky pošty, ktorá sa bude otvárať zrejme až v novembri, nakoľko sú tu omeškania zo 

strany nájomcu. Takisto sa gestoruje projekt Zberný dvor Hviezdoslavov a dofinancováva sa 

rekonštrukcia niektorých ciest. 

Čo sa financií týka, aktuálne k 31.8.2022 máme na účtoch a v pokladniciach 593 949, 

86,- eura. Zaznamenali sme zvýšené výdavky, ktoré sa udiali v septembri, tie nie sú 

v prehľade premietnuté. Ide najme o rekonštrukciu ciest a vyplatenie pozemkov pod obecnou 

základnou školou. V posledných dňoch pribudol na účte väčší objem peňazí, ide o poplatok za 

rozvoj v sume cca 50 000,- eur od jedného subjektu, a bola pripísaná aj ďalšia tranža za 

Športový areál Bez bariér. Podielové dane majú zaujímavý vývoj, s výnimkou mesiaca máj. 

P. starosta v súčinnosti s ekonomickým úsekom navrhuje zaplatenie opravy ciest Pri 

hájovni, Konrádova, Kolmá, Školská, časť Lesnej a Cintorínskej z rezervného fondu obce 

s cieľom ponížiť objem navyšujúceho sa finančného vankúša v tejto kategórii a nekrátiť si 

financie z bežných účtov. 
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Čo sa týka čerpania z účtov, najsignifikantnejšia je momentálne energetická kríza. 

Vykonali sme sériu opatrení s cieľom ponížiť poplatky za energie. Prvé navýšené faktúry už 

však prichádzajú.  

Keď sa pozrieme na financie z makroekonomického pohľadu, prijmi máme na úrovni 

51 % a výdaje na úrovni 60 %.  

Hl. kontrolór obce sa ujal slova a skonštatoval, že obec sa začala pripravovať už 

v januári na zvýšenie poplatkov za energie. Obec bola už aj v priebehu min. roka v šetriacom 

režime. Máj je štandardný, čo sa podielových daní týka, sú najnižšie, ale koncom roka sa to 

dorovná. 

Uznesenie č. 32/2022: 

 

1. 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. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

použitie prostriedkov rezervného fondu obce na krytie schodku kapitálového rozpočtu v 

sume maximálne 105.919,38 EUR + DPH, ktorý vznikne za účelom zhotovenia diela 

„Rekonštrukcia obslužných komunikácií Pri hájovni, Školská, Poľná, Konrádova v obci 

Hviezdoslavov“ (schválené Uznesením č. 5/2022), nakoľko tieto výdavky nie sú kryté 

rozpočtom obce na príslušné roky, v zmysle ust. § 10 ods. 7 a § 15 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    

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 

P. starosta podáva prítomným nasledovné informácie: 

Zmluva s dodávateľom elektrickej energie bola uzavretá na dobu určitú, t. j. na obdobie dvoch 

rokov ako výsledok verejného obstarávania (VO) v r. 2020. 

Zmluve skončila platnosť v tom najnevhodnejšom období – v samotnom epicentre 

energetickej krízy – a síce 31.8.2022. Už v mesiaci júl sme začali s prípravou nového VO 

avšak po konzultácii s viacerými odborníkmi v oblasti VO, ktorí sa špecializujú práve na 

obstarávanie energií, sa potvrdila dramatická a bezprecedentná situácia na trhu hlavne s el. 

energiou. Obstarávania preukázateľne končia predložením 0 (nula) ponúk, nakoľko vplyvom 

turbulentných cien na svetových trhoch sa predmetné subjekty nechcú (resp. lepšie povedané 

nevedia) zaviazať ku konkrétnej cene, ba čo viac, energiu nie je častokrát možné ani len 

nakontrahovať. 
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V tomto prípade ide o tzv. ‚vis maior‘, vyššiu moc, s ktorou sa doposiaľ samosprávy 

Slovenskej republiky prakticky nemali možnosť stretnúť. 

Následne nato bola oslovená ZSE o možnosť rozšírenia zmluvy (máme 2 odberné 

miesta súvisiace s osvetlením VO) a zaslanie cenovej ponuky. Regionálnym manažmentom 

ZSE Obci Hviezdoslavov bolo oznámené, že ZSE aktuálne vôbec neuzatvára zmluvy na nové 

odberné miesta z vyššie uvedeného dôvodu. 

Naše odberné miesta v procese zmeny dodávateľa do 15.08.2022 žiadny dodávateľ 

nevyžiadal, a preto nás dodávateľ Energie2, a. s. informoval, že vyraďuje predmetné odberné 

miesta z bilančnej skupiny ich spoločnosti k 31.08.2022 (viď príloha k tomuto bodu rokovania 

OcZ). Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok bezprecedentné 

prerušenie dodávok energie a následne fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná 

príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre zachovanie plynulosti dodávky bolo a je 

nevyhnutné, aby Obec Hviezdoslavov uzatvorila zmluvu na dodávku vyššie uvedenej energie 

s novým dodávateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu. Aj táto ponuka platila však 

vzhľadom na pretrvávajúcu a nekontrolovateľnú krízu len niekoľko hodín (viď príloha 

k tomuto bodu rokovania OcZ)... 

Oslovili sme preto súčasného dodávateľ Energie2, a. s. o možnosť prolongácie zmluvy 

na obdobie do 31.12.2022, s cieľom zabrániť hospodárskym škodám, aby sme zabezpečili 

pripojenie do siete a nedošlo k odpojeniu od elektriny obecných budov a verejného osvetlenia 

s cenou: „Cena za dodávku elektrickej energie pre obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 

bude fakturovaná cenou za 1 MWh, ktorá zodpovedá cene elektriny slovenskej obchodnej 

oblasti na dennom trhu organizovanom OKTE, a. s v jej x-tej hodine daného roku v 

eurách/MWh navýšenou o 45 Eur/MWh. Ceny elektriny v rámci denného trhu sú zverejňované 

na stránke https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt“. Viac 

v priloženej zmluve, ktorá síce bola medzitým podpísaná, ale nebola pre krátkosť času 

schválená obecným zastupiteľstvom. 

Ako starosta obce Hviezdoslavov som sa pritom opieral aj o § 13, ods. 2 Zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v ktorom je záväzok starostu obce ochrany záujmov 

obce, ktoré by však boli odpojením el. energie signifikantne narušené a fatálne ohrozené. 

Odporúčanie všetkých oslovených subjektov z radu odborníkov bolo na preklenovacie 

obdobie pokračovať s existujúcim dodávateľom aj s vyššími cenami a zapojiť sa do 

skupinového obstarávania energií do ktorého sa zapájajú desiatky obcí a miest. Zmluvy na 

obstaranie energií boli podpísané a dnes sú už účinné (zverejnené 25., resp. 26.8.2022). 

Súťaže sa pripravujú a do konca roka je cez Vestník EÚ a Vestník SR avizované aj ich 

ukončenie. Od 1.1.2023 tak očakávame nové zmluvy ako na dodávku el. energie, tak i na 

dodávku plynu. 

Viac informácií o skupinovom obstarávaní sa taktiež nachádza v prílohe tohto bodu 

rokovania OcZ. 

 

Uznesenie č. 33/2022: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

predloženú Zmluvu o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za 

odchýlku č. 1112217 medzi Obcou Hviezdoslavov ako odberateľom a Energie2, a. s. ako 

dodávateľom. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt
https://www.hviezdoslavov.sk/advertisement/index/290
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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 5 

Predkladateľom a spracovateľom tohto bodu rokovania je starosta obce, Marek 

Lackovič, MBA.  

V prvom prípade, pri Vodozádržnom parku Hviezdoslavov, ide o navýšenie už 

schváleného limitu z 23.000,00 EUR na 26.000,00 EUR vr. DPH  (súvisiace Uznesenie č. 

98/2020 ) – ide o 5 % zo 400 000 balíku. Ide o mimoriadne intenzívne pripravovaný projekt, 

ktorý sa nachádza v schválenom Investičnom pláne projektov s prioritou č. 5 (najvyššia 

priorita). Bol niekoľkokrát prerokovaný na úrovni jednotlivých komisií či OcZ.  

Pri druhom prípade, Zbernom dvore Hviezdoslavov, ide o prvé schvaľovanie 

príslušných krokov smerujúcich k nenávratnému finančnému príspevku, o ktorý má obec 

Hviezdoslavov záujem. Schválenie predloženého zámeru realizácie projektu prebehlo dňa 

24.2.2022, Uznesením č. 6/2022, kde bol projekt, ktorý dnes disponuje vypracovanou proj. 

Dokumentáciou, a práve prebiehajúcou inž. činnosťou smerujúcou k vydaniu príslušných 

povolení, aj podrobne prerokovaný. Nachádza sa v platnom a schválenom Investičnom pláne 

projektov obce Hviezdoslavov a niekoľkokrát bol prerokovaný na úrovni jednotlivých komisií 

či OcZ. Momentálne sa gestoruje územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Stavebné 

povolenie nám bude vydávať Stavebný úrad Kvetoslavov. 

Keďže z pléna nezazneli žiadne pripomienky, návrhová komisia predniesla návrhy 

uznesení a poslanci hlasovali nasledovne. 

 

Uznesenie č. 34/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e 

zmenu Uznesenia č. 98/2020 zo dňa 17.12.2020, vzhľadom k možnému navýšeniu rozpočtu 

projektu Vodozádržný park Hviezdoslavov a tým pádom aj výšky spolufinancovania zo strany 

obce (5% oprávnených výdavkov), spočívajúcu v navýšení fin. limitu pre 

spolufinancovanie projektu obce na 26.000,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

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. 35/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: 

„Zberný dvor Hviezdoslavov“ v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, Výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72, do termínu posledného 5. 

hodnotiaceho kola (28.10.2022), 

b) spolufinancovanie projektu obcou vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

projektu , t. j. v sume 43.000,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

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 rokovania je starosta obce. Materiál k tomuto bodu 

obsahuje návrh uznesenia, dôvodovú správu, stanovisko komisie, návrh VZN vrátane príloh 

a žiadostí. P. starosta informuje o nasledujúcich skutočnostiach:  

Príspevky sú ponúkané občanov s dôrazom na kladenie motivácie pre prihlasovanie 

trvalých pobytov. Príspevky sú vo výške 150 ,- eur. 

Jednorazový finančný príspevok pri uzatvorení manželstva sa navrhuje ako 

jednorazová, účelová sociálna dávka, ktorú obec poskytne na podporu mladých rodín a 

vytváranie podmienok na ich založenie a vypláca sa oprávnenej osobe uvedenej v Článku II 

VZN na základe žiadosti a pri splnení stanovených podmienok pre poskytnutie príspevku. 

 Jednorazový finančný príspevok pri nástupe na dôchodok sa navrhuje ako 

jednorazová, účelová sociálna dávka, ktorú obec poskytne na podporu dôchodcov a vypláca 

sa oprávnenej osobe uvedenej v Článku II VZN na základe žiadosti a pri splnení stanovených 

podmienok pre poskytnutie príspevku. Dôchodkom sa na účely tohto VZN považuje výlučne 

predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok. Toto VZN sa 

nevzťahuje okrem iného na vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhové dôchodky. 

 Jednorazový finančný príspevok pri strate zamestnania sa navrhuje ako 

jednorazová, účelová sociálna dávka, ktorú obec poskytne na podporu občanov obce, ktorí 

prišli o zamestnanie a vypláca sa oprávnenej osobe uvedenej v Článku II VZN na základe 

žiadosti a pri splnení stanovených podmienok pre poskytnutie príspevku. Zamestnaním sa na 

účely tohto VZN považuje výlučne TPP na plný úväzok. Toto VZN sa nevzťahuje okrem 

iného na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na práce vykonávané na 

základe živnostenského alebo iného oprávnenia a pod.. 

 Podrobnosti sa nachádzajú v priložených dokumentoch, prílohách. 
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 Vypracovanie VZN bolo gestorované starostom obce Hviezdoslavov, právnym 

zástupcom obce, jednotlivými referátmi OcÚ Hviezdoslavov a napokon i príslušnou komisiou 

OcZ, a teda prešiel výdatným interným precizovaním do výslednej podoby, ktorá je 

predložená. 

Návrh bol zverejnený dňa 4. augusta 2022, zvesený 21. augusta 2022, doručená nebola 

ani jedna pripomienka verejnosti. Účinnosť VZN navrhujeme od 1.1.2023, takže príspevky 

nebudú vplývať na jestvujúci účtovný rok. 

Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku na svojom zasadnutí dňa 16.6.2022 

prerokovala predkladané VZN a nemá výhrady voči prijatiu VZN sociálnej podpory a zároveň 

odporúča OcÚ zohľadniť náklady plynúce z analýzy vo výške 7500,00 EUR ročne pri 

plánovaní rozpočtu na r. 2023 a na výhľadové r. rozpočtu ‘24 a ‘25.“ 

 

Uznesenie č. 36/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 2/2022 o poskytovaní niektorých 

jednorazových príspevkov občanom obce, so začiatkom účinnosti od 1.1.2023. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7 

P. starosta v úvode tohto bodu informuje, že prílohy k tomuto bodu rokovania 

obsahujú odborné stanovisko hl. kontrolóra a stanovisko finančnej komisie. Návrh 

Záverečného účtu obce Hviezdoslavov bol zverejnený, pripomienky neevidujeme žiadne.  

K Záverečnému účtu obce za r. 2021 sa v krátkosti vyjadrila predsedníčka finančnej 

komisie, p. Skybová: Stanovisko finančnej komisie je detailne spracované v zápisnici, pracuje 

sa už na náprave nejakých vecí, ktoré sa objavili. Momentálne prebieha ešte audit, po 

ukončení budú výsledky auditu predložené. 

Slova sa ujal hl. kontrolór obce: Príprava Záverečného účtu obce Hviezdoslavov bola 

ovplyvnená personálnymi zmenami na ekonomickom úseku, čo spôsobilo určitú zmenu 

v logickom myslení osôb, ktoré pracovali v minulosti a súčasnosti. Zároveň bolo náročné 

pochopiť ako sa v minulosti evidovali isté veci (napr. rôzne postupy evidencie majetku). 

Pripraviť Záverečný účet bolo celkovo náročné, a preto tento proces trval dlhší čas. Záverečný 

účet obce za r. 2021 spĺňa náležitosti podľa zákona. V budúcom období by sme chceli 

popracovať na vylepšení spracovania programového rozpočtovania. Hl. kontrolór zdôraznil, 

že v mesiaci október sa začne kreovať rozpočet na rok 2023, táto činnosť trvá do decembra. 

Na jeho tvorbe pracuje celá skupina ľudí, preto  JUDr. Vanc vyzýva kandidátov na poslancov, 
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aby sa už teraz začali venovať problematike tvorbe rozpočtu, pretože tento proces je 

komplexný a náročný. 

Uznesenie č. 37/2022: 

1. Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e   

správu a stanovisko hl. kontrolóra obce Hviezdoslavov k Záverečného účtu za r. 2021. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo ďalej: 

a) s c h v a ľ u j e  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 188.479,46 EUR, 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e  prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 

188.479,46 EUR, 

c) s c h v a ľ u j e  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8 

Spracovateľom a predkladateľom tohto bodu rokovania je ekonomický úsek obce 

a starosta obce. P. starosta vysvetľuje v úvode tohto bodu, že všetky podrobnosti viažuce sa 

k tomuto bodu programu sú vysvetlené v predložených materiáloch, žiadostiach 

a usmerneniach k nim (spolu 2ks samostatných príloh od dvoch samostatných entít). Na 

základe odporúčania p. hl. kontrolóra obce, JUDr. M. Vanca LL. M. postupujeme spôsobom 

obvyklým v tomto smere, a síce predložením materiálu na dnešnom zasadnutí OcZ. 

  P. starosta upresňuje, že ide o 2 školské subjekty na pôde obce – Cirkevnú spojenú 

základnú školu sv. Martina a Materskú školu Lovely Stars. Ide o dodatky k už jestvujúcim 

zmluvám. Obec sa musí s týmito výdavkami vysporiadať a navrhuje týmto šk. zariadeniam 

pomôcť. V konečnom dôsledku budú fin. prostriedky refundované v rámci podielových daní. 

Ekonomický úsek súhlasí s poskytnutím fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a 

školských zariadení – na základe stanoviska z 27.9.2022. 

CSŠ sv. Martina nás žiada, na základe 500 eurových odmien zamestnancom a 3% 

navýšenia platov, o pomoc vo výške 8500,- eur. Navrhujeme však termín vyplatenia do 

30.10.2022. V prípade Materskej školy Lovely stars ide o 3217,- eur, s vyplatením do 15. 

kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 

S 500 eurovými odmenami sa musí vysporiadať aj obec s takmer 50 zamestnancami. 

 

Ku problematike sa vyjadril aj hl. kontrolór obce, ktorý konštatuje, že týmto krokom 

dôjde k zaťaženiu rozpočtov samospráv, preto sa musíme zamyslieť, či toto vyplatenie 

umožňuje rozpočet obce, aby sme sa nezadlžili. V súvislosti s vyplatením bude potrebné 

urobiť rozpočtové opatrenie, nakoľko s vyplatením takejto čiastky sa v rozpočte nerátalo. 

Následne p. starosta smeroval výzvu ekonomickému úseku obce, aby čo možno 

najskôr vypracoval rozpočtové opatrenie súvisiace s týmto krokom. 
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Uznesenie č. 38/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e 

predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku 

škôl a školských zariadení medzi Obcou Hviezdoslavov ako poskytovateľom 

a Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou ako prijímateľom, s výhradou 

posunu lehoty poskytnutia žiadanej sumy uvedenej v Tabuľke č. 1 v Čl. II, bode 3, na termín 

do 30.10.2022. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 39/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

predložený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku 

škôl a školských zariadení medzi Obcou Hviezdoslavov ako poskytovateľom 

a Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou ako prijímateľom. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 40/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku 

medzi Obcou Hviezdoslavov ako poskytovateľom a ORTEA, s. r. o. ako prijímateľom. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

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. 

 

K bodu 9 

Poslanec Ing. Kavecký, ktorý je zároveň predkladateľom, informuje všetkých 

prítomných o problematike tohto bodu rokovania. Novela zákona o vodovodných 

a kanalizačných potrubiach hovorí, že vlastníkom  verejného vodovodu a kanalizácie môže 

byť iba obec alebo iný subjekt verejného práva, ktorého vlastníkom sú obce, teda združenia 

obcí. Takže sme sa museli zamyslieť v spolupráci so stavebným úradom, stavebnou komisiou 

a právnym úsekom obce nad touto problematikou. Boli vytvorené základné tlačivá Žiadostí 

zmlúv o budúcej zmluve a Darovacích zmlúv, pretože zákon hovorí, že pred vydaním 

územného rozhodnutia je potrebné mať podpísanú Zmluvu o budúcej darovacej zmluve medzi 

obcou a investorom, ktorý chce kanalizáciu budovať. Ku kolaudácii musí byť už podpísaná 

Darovacia zmluva. Tlačivá žiadosti budú zverejnené na webovej stránke obce. 

Spol. TEBS s.r.o. o tento krok požiadala 25.5.2022. Medzi tým žiadosť bola na 

stavebnej komisii prerokovaná. Aby mohla spol. TEBS, s.r.o. pokračovať v konaní na 

Okresnom úrade, Odb. životného prostredia, potrebuje mať túto Zmluvu o bud. zmluve 

podpísanú, preto sa táto zmluva obecnému zastupiteľstvu predkladá. 

Uznesenie č. 41/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou 

Hviezdoslavov ako budúcim povinným z vecného bremena a TEBS, s. r. o. ako budúcim 

oprávneným z vecného bremena. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba    

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  

V rámci tohto bodu rokovania p. starosta sumarizoval niekoľko nasledovných informácií: 

- pozývame občanov na Hviezdoslavovskú kvapku krvi 

- pribudli nám nové autobusové spoje na trase Hviezdoslavov – Bratislava, čomu sa 

veľmi tešíme 

- otvorenie pobočky Slovenskej pošty sa posúva na november 

- aktualizovali sme informácie o výstavbe Novej obecnej školy a novom bezpečnom 

priechode pre chodcov na Seneckej ceste 
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- výbornou informáciou je, že už svieti verejné osvetlenie na Jarnej ulici, približne 

o týždeň sa spúšťa verejné osvetlenie na Obchodnej ulici 

- čakáme na stavebné povolenie na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici 

- správoplatňuje sa stavebné povolenie na obecný vodovod a kanalizáciu 

- gestoruje sa stavebné povolenie na nový Zberný dvor Hviezdoslavov 

- poslankyňa Mgr. Almášiová by chcela v decembri zorganizovať pre obyvateľov 

Hviezdoslavova výlet do Budapešti  

Diskusia a Záver 

Zo strany prítomnej verejnosti p. Tumpach otvoril problematiku nedostatočnej 

kapacity Materskej školy a Základnej školy v obci. P. Tumpach sa informuje, či je Materská 

škola naplnená na 100% kapacitu a informuje sa na iné možnosti rozšírenia kapacity 

materskej školy. P. Tumpach sa informuje kedy bude dokončený prvý trakt Obecnej základnej 

školy, ktorého priestory budú využívané na rozšírenie kapacít materskej školy. Následne sa 

pýta aj nato, či bude môcť byť Obecná škola skolaudovaná pred tým, ako bude pripojená na 

kanalizáciu.  

P. starosta odpovedá p. Tumpachovi na otázky: Obecnú základnú školu môžeme dať do 

užívania aj pred krokom samotnej kolaudácie, umožňuje to zákonný postup, tým že ju dáme 

do predčasného užívania. Bežne sa to v praxi robí. Keď bude základná škola postavená, 

budeme robiť všetko preto, aby sa budova dala čo najskôr využívať. Samozrejme nechceme 

mať neskolaudovanú budovu. Momentálne sme v štádiu získavania stavebného povolenia. Ak 

pôjde všetko tak ako má, prvý trakt základnej školy by mohol byť postavený na konci 

budúceho roku. 

Následne starosta odpovedá na otázku naplnenosti materskej školy: Je zvykom ponechať 1-2 

miesta k dispozícii pre výnimočné prípady, avšak v súčasnosti sú kapacity naplnené na 

maximum. 

 

Poslanec Ing. Kavecký zdôrazňuje, čo všetko významné sa podarilo vybudovať 

v areály na Pažiti počas tohto volebného obdobia. Zdôraznil informáciu, že obec urobila 

maximum, čo sa dalo na týchto priestranstvách. V súčasnosti tu stojí škola, športový areál, 

pribudne telocvičňa, kostol a fara. Ide o veľký kus práce. Na konci volebného obdobia 

odovzdávame pripravený nový areál, kde bude stáť Obecná škola. Poslanec konštatuje, že 

urobili maximum. 

 

P. starosta ešte doplnil informáciu, že ďalšia materská škola by mala vzniknúť v Obytnom 

súbore Pri parku. Hovorí o demografickej situácii vo Hviezdoslavove. Hviezdoslavov je 

najrýchlejšie rastúca samospráva na Slovensku, čo by si mali občania, ktorí sa sťahujú do 

obce uvedomiť. S prudkým nárastom obyvateľstva súvisia aj práve tieto diskutované 

problémy, obec sa však v maximálnej možnej miere snaží situáciu riešiť. 

 

 

P. starosta ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ. 

 

 

V Hviezdoslavove, 06.10.2022 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Andrea Marko, PhD. ................................... 
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Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

Ing. Adam Takáč   .................................... 

 

 

 

 

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

Marek Lackovič, MBA. 

      starosta obce 

 

 


