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Zápisnica  

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 11.02.2020 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov 

  Jana Zemanová, prednostka Obecného úradu Hviezdoslavov 

    

Prítomní poslanci:   Ing. Adam Takáč 

     Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 

     Ing. František Kavecký    

  Patrik Cvengroš 

  Mgr. Janka Almášiová 

  Tatiana Skybová 

 

 

Neprítomní: JUDr. Mário Vanc, hl. kontrolór obce – ospravedlnený (zdrav. dôvody) 

Ing. Ján Karaba (poslanec OZ) – ospravedlnený (pracovné dôvody)  

 

 

Návrh programu: 

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

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálnej finančnej kondície obce  

03. Rozšírenie MŠ Hviezdoslavov do CZŠ sv. Martina Hviezdoslavov  

04. Zaradenie Súkromnej MŠ „Lovely Stars“ a jedálne do siete škôl a šk. zariadenı́ (SŠaŠZ) 

SR  

05. Zaradenie CZŠ & CZUŠ sv. Martina, jedálne a Školského klubu detí pri CZŠ do SŠaŠZ 

SR  

06. Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 06/2021  

07. Urbanistická štúdia – „Broskyňová“ (Construction 1, s. r. o.)  

08. Voľba nových členov komisií  

09. Rôzne  

10. Diskusia s občanmi a záver 

 

 

K bodu 1 

 

Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

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

o 18:07 hod. Privítal všetkých prítomných. Pripomenul, že z OcZ sa vykonáva obrazovo-

zvukový záznam. Informoval, že prítomných je 6 poslancov, preto je OcZ plne 

uznášaniaschopné. Ing. Ján Karaba ospravedlnil svoju neprítomnosť z pracovných dôvodov.  

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Tatianu Skybovú a dal poslancom OcZ  

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
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Uznesenie č. 1/2021: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Tatiana Skybová. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Návrhová komisia bola schválená. 

 

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

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

Františka Kaveckého a Patrika Cvengroša, za zapisovateľa: Ing. Andreu Marko, PhD. Starosta 

obce dal poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Patrika Cvengroša a Ing. 

Františka Kaveckého 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 X     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

c) Návrh programu 

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

OcZ o návrhu hlasovať. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X    
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Predložený návrh programu bol schválený. 

 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení a aktuálnej finančnej kondície obce 

P. starosta skonštatoval, že sa v podstate nič nezmenilo, všetky náležitosti, ktoré boli 

zverejnené, sú platné. Prílohou tohto bodu sú finančné dáta a prehľad uznesení, zverejnené ku 

31.1.2021, za ktoré starosta poďakoval pani prednostke Jane Zemanovej.   

Čo sa týka aktuálnych finančných dát, starosta v krátkosti zhrnul, že nič zásadné 

nepribudlo, dáta a prehľady na účtoch sú ku dňu 31.1.2021. V januári bol zaznamenaný 

medziročný nárast podielových daní. Avšak momentálne je veľmi skoro robiť analýzy, teda či 

ide o výkyv alebo pravidlo. 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal 

poslancom OcZ o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 2/2021: 

OcZ vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu  b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) plnenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

b) aktuálnu finančnú kondíciu obce vyplývajúcu z predložených dokumentov. 

 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3  

 

Rozšírenie MŠ Hviezdoslavov do CZŠ sv. Martina Hviezdoslavov 

Prílohou tohto bodu je finančná analýza, príjmy a výdaje, ktoré sú však zatiaľ iba 

odhadované. Ide o základnú analýzu, ktorá sa môže meniť. Obec Hviezdoslavov podľa 

prepočtov vykonaných vďaka disponibilite projektovej dokumentácie od Rímskokatolíckej 

cirkvi zistila, že tam vieme umiestniť max. 42 detí v 3 triedach (2 na celodenný pobyt a 1 na 

poldenný pobyt bez spálne). 
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P. starosta sa poďakoval pani riaditeľke Materskej školy a prednostke obecného úradu, 

ktoré vo vzájomnej súčinnosti riešili komunikáciu s Trnavským samosprávnym krajom 

odborom školstva a venovali sa príprave celkovej analýzy.  

P. starosta pripomenul, že dôvodová správa, tak ako je zverejnená, je platná. Zároveň 

zdôraznil, že ide zatiaľ iba o zámer, ďalšie záležitosti, ako je nájomná zmluva aj rozpočet, 

bude potrebné ešte hĺbkovo prerokovať a schvaľovať v marci. V tomto momente je potrebné 

schváliť zámer. Nová kapacita by prekročila kapacitu 150 detí. Každoročne je odmietnutých 

60-80 detí. Uprednostňované budú deti s trvalým pobytom. 

Nakoľko nezazneli žiadne otázky ani poznámky ku tomuto bodu, starosta obce 

požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia a dal poslancom OcZ hlasovať. 

 

Uznesenie č. 3/2021: 

OcZ  s c h v a ľ u j e  rozšírenie MŠ Hviezdoslavov do CZŠ sv. Martina vo 

Hviezdoslavove a poveruje starostu obce, aby v súčinnosti s riaditeľkou MŠ a prednostkou 

OcÚ Hviezdoslavov vykonal príslušné opatrenia smerujúce k rozšíreniu MŠ od šk. r. 

2021/2022. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 

Zaradenie Súkromnej MŠ „Lovely Stars“ a jedálne do siete škôl a šk. zariadenı́ (SŠaŠZ) 

SR  

P. starosta sumarizoval, že dôvodová správa vysvetľuje celkový stav. Ocenil množstvo 

prepracovaných príloh, ktoré predkladateľ ku žiadosti doložil. Ide o rozsiahlu dokumentáciu, 

ktorá obsahuje aj prevádzkový poriadok, stanoviská ku kolaudácii, funkčné schémy atď. Zo 

zákona Obec musí udeliť súhlas zo zaradením Materskej školy a školskej jedálne do Siete 

škôl a šk. zariadení. Robíme tak k 1.9. 2021. Podľa § 16 odsek 1 písm. l) Zákona 596/2003 

ide o povinnú prílohu ku žiadosti. Postupujú tak všetky mestá a obce, ktoré majú na svojom 

území školské zariadenia. 

Starosta obce oceňuje, že sa na území obce Hviezdoslavov investuje do vzniku 

školských zariadení, ktoré plne vítame a podporujeme.  
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Uznesenie č. 4/2021: 

OcZ  s c h v a ľ u j e  udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej materskej školy „Lovely 

Stars“ a výdajnej školskej jedálne pri Súkromnej materskej škole „Lovely Stars“ do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2021. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

Zaradenie CZŠ & CZUŠ sv. Martina, jedálne a Školského klubu detí pri CZŠ do SŠaŠZ 

SR  

Podobne ako v predchádzajúcom bode v zmysle § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení nesk. predpisov žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, 

strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete predkladá 

zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom 

má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko 

praktického vyučovania zriadené. V tomto prípade ide o 4 šk. zariadenia: Základnú školu, 

Cirkevnú základnú umeleckú školu, školský klub detí a výdajňu šk. jedálne, pochopiteľne 

všetky umiestnené v jednej budove.   

 

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, 

požiadala dňa 3.2.2021 obec Hviezdoslavov o vydanie súhlasu so zaradením horeuvedených 

zariadení do siete škôl.  

 

Dokončenie nových a moderných zariadení, nachádzajúcich sa na Školskej ul. vo 

Hviezdoslavove, prebehne v mesiaci marec 2021, kedy prebehne i kolaudačný proces. 

Spôsoby edukácie, informácie pre rodičov detí, ale i nábory zamestnancov či budúcich 

školákov sú komunikované prostredníctvom zriadenej webstránky http://czshviezdoslavov.sk.  

Udelenie súhlasu týmto zariadeniam k 1.9.2021 by dramatickým spôsobom pomohlo 

obci Hviezdoslavov preklenúť mimoriadne náročné obdobie, ktorým si obec z dôvodu 

fatálne absentujúcej školskej infraštruktúry prechádza. Obec Hviezdoslavov dnes 

nedisponuje vlastnou funkčnou základnou školou na území obce. Umiestňovanie detí do ZŠ i 

MŠ vo Hviezdoslavove je vplyvom demografických faktorov a extrémne rýchleho rastu obce 

najmä posledné 3 roky vskutku kritickým problémom. 

 

http://czshviezdoslavov.sk/


6 

 

 Keďže ku tomuto bodu, nezazneli žiadne podnety z pléna, p, starosta požiadal 

návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia a poslancom OcZ dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 5/2021: 

OcZ  s c h v a ľ u j e  udelenie súhlasu so zaradením Cirkevnej ZŠ sv. Martina a výdajnej 

školskej jedálne pri CZŠ, Cirkevnej ZUŠ sv. Martina a Školského klubu detí pri CZŠ sv. 

Martina do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2021. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 

Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 06/2021 

Dňa 10.11.2020 bol obecnému zastupiteľstvu predložený bod č. 4 s názvom: 

Vykonanie zmien a doplnkov v ÚPN obce Hviezdoslavov. 

V rámci neho bolo deklarované, že obec Hviezdoslavov je vo fáze, kedy je opäť 

potrebný určitý zásah do platného územného plánu. Táto fáza je spôsobená predovšetkým 

ziskom takmer 5 ha pozemkov (aktuálne ornej pôdy) od RKC, ktorú obec získala výmenou 

v lokalite Pažiť v predchádzajúcich mesiacoch, v rámci projektu cirkevnej základnej školy, 

farského kostola, komunitného centra a pod., ktoré je potrebné preklasifikovať na príslušnú 

oddychovú funkciu. Obec Hviezdoslavov principiálne nemá záujem otvárať, resp. pridávať 

nové lokality na bývanie, či zahusťovať výstavbu, práve naopak, je potrebné spustiť sériu 

procesov týkajúcich sa zlepšovania infraštruktúry a občianskej vybavenosti, s cieľom 

zabezpečiť v obci kvalitný život ako v krátkodobom, tak i v dlhodobom horizonte. 

Obecný úrad obce Hviezdoslavov v súčinnosti so Stavebným úradom obce 

Hviezdoslavov a Komisiou územného plánovania, výstavby a rozvoja obce Hviezdoslavov 

takéto zadanie v stanovenom termíne vypracovali a bolo osobitnou a neoddeliteľnou prílohou 

predmetného bodu novembrového rokovania OcZ. 

Starosta sumarizoval, že prílohu tohto bodu tvorí množstvo materiálov, ktoré 

zastrešoval Ing. Šoka, ktorý zabezpečil aj verejné obstarávanie. Výsledkom verejného 

obstarávania bol Záznam z prieskumu trhu, ktorý figuruje ako príloha tohto bodu rokovania 

OcZ. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť ÚPn, s. r. o, Drotárska 94, 811 02 Bratislava, 

IČO: 35 892 412. Cena víťaznej ponuky bola 11.880,- Eur s DPH. ÚPn, s. r. o. robila UPN 

v našej obci aj v minulosti. 
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Zmluva o dielo (ďalej len ZoD) bola súčasťou výzvy na predkladanie ponúk, ktorá 

bola 12. januára 2021 zverejnená i na úradnej tabuli webového sídla obce 

(www.hviezdoslavov.sk/n/2609/uradna-tabula.html), na ktorom sa preukázateľne nachádza 

dodnes. Víťazný uchádzač predložil návrh ZoD s komentármi, ktoré sú potrebné prerokovať a 

v prípade, že by niektoré boli v rozpore s výzvou a víťazný uchádzač by na nich trval, 

oslovíme druhého v poradí. V záujme nezdržovať celý proces, ktorého časové hľadisko má 

pre obec mimoriadny význam, žiadam od OcZ poverenie, resp. mandát na podpísanie zmluvy 

už v tomto kroku. 

Z poslaneckej porady ešte vyplynulo, že bude potrebné ešte osloviť oprávnenú, resp. 

odborne spôsobilú osobu, podľa príslušného zákona. Bude ňou p. Nagyová, ktorá bude 

oslovená. Jej odmena by mala byť podľa predbežných informácií cca. 1.000 – 1.200 eur. 

Nebola však predmetom verejného obstarávania. 

Keďže z pléna nezazneli žiadne pripomienky ani otázky ku danému bodu, starosta 

vyzval návrhovú komisiu prečítať nasledujúce uznesenie a poslancov hlasovať.   

 

Uznesenie č. 6/2021: 

OcZ  b e r i e  n a  v e d o m i e  výsledky uskutočneného verejného obstarávania predmetu: 

Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 06/2021, a poveruje starostu obce 

podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7 

Urbanistická štúdia – „Broskyňová“ (Construction 1, s. r. o.) 

 

OcZ vo Hviezdoslavove súhlasilo so začatím procesu obstarania UŠ za podmienky 

verejného prerokovania zadania aj návrhu UŠ pre tento projekt, a to všetko prostredníctvom 

odb. spôsobilých osôb v zmysle § 2a stavebného zákona, a to na svojom zasadnutí dňa 

17.12.2020, Uznesením č. 93/2020. Predmetná UŠ bola transparentne, v súlade s nastaveným 

postupom, zverejnená na webovom sídle obce 4.2.2021, do konania OcZ bez pripomienok 

verejnosti. Komisia UŠ prerokúvala na svojom zasadnutí dňa 28.1.2020. Komisia jednohlasne 

schválila a odporučila štúdiu zobrať na vedomie. Komisia územného plánovania, výstavby 

a rozvoja po preštudovaní podkladov skonštatovala, že predložená UŠ  spoločnosti 

Construction 1, s. r. o. na lokalitu „Broskyňová“ zapracovala pripomienky komisie 

sformulované pri prerokovaní procesu zahájenia obstarania tejto štúdie. Upozorňuje však na 

nedorozumenie ohľadom trasovania cyklotrasy, ktorá má viesť po Broskyňovej ulici. Na 

http://www.hviezdoslavov.sk/n/2609/uradna-tabula.html
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parcele KN-C 307, kde je v štúdii naznačený jej príslušný úsek, bude vedený iba chodník pre 

peších. Ten treba v rámci ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie navrhnúť a v 

prislúchajúcom úseku vybudovať. Cyklotrasa bude vedená pozdĺž Broskyňovej ulice. 

Uznesenie č. 7/2021: 

OcZ  b e r i e  n a  v e d o m i e  predloženú urbanistickú štúdiu „RODINNÉ DOMY 

A INFRAŠTRUKTÚRA OBYTNEJ ZÓNY BROSKYŇOVÁ“ od obstarávateľa 

Construction 1, s. r. o., spracovanú pre rozvojovú plochu č. 23 za účelom spodrobnenia ÚPN 

obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

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

b) vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie umožňujúce výsadbu 

vysokej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších, 

c) neuvažovať s nepriehľadnými vysokými plotmi pozdĺž obslužných komunikácií, 

d) vymedziť priestory pre umiestnenie kontajnerov pre separáciu a zhromažďovanie 

odpadov, 

e) podieľať sa na vytvorení cyklotrás a peších prepojení v dotknutom území, trasovanie 

cyklotrasy viesť po Broskyňovej ul.. Na parcele KN-C 307, kde je v štúdii naznačená, bude 

vedený iba chodník pre peších. Ten je potrebné v rámci ďalšieho stupňa projektovej 

dokumentácie navrhnúť a v príslušnom úseku vybudovať. 

f) Podieľať sa v primeranej miere na vybudovaní prístupovej komunikácie, privedení 

inžinierskych sietí a následnej rekonštrukcii komunikácií, 

g) navrhnúť prístupovú trasu do územia pre stavebné mechanizmy a dodávateľov tak, aby sa 

v čo najmenšej miere doprava dotkla súčasných obyvateľov a už jestvujúcich komunikácií, 

h) pri výstavbe je nutné uvažovať s funkčnou kanalizáciou - nie je možné uvažovať so 

žumpami ako prechodným riešením. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8 

Voľba nových členov komisií 

 

P. starosta zhrnul, že sa volí jeden člen do Sociálnej komisie, Jana Zemanová. Nový 

člen bol navrhnutý predsedníčkou Sociálnej komisie Mgr. Janou Almášiovou. Mgr. 

Almášiová vyjadrila potešenie s vymenovaním nového člena.  



9 

 

K tomuto bodu sa vyjadril aj poslanec Cvengroš, teda že by bolo vhodné doplniť 

komisiu o ďalších členov. Podobne sa vyjadril aj poslanec Ing. Takáč, ktorý skonštatoval, že 

Sociálna komisia dokáže riešiť mnoho sťažností, viac ľudí dokáže urobiť viac vecí a vyzval 

obyvateľov ku prihláseniu do Sociálnej komisie.  

 

Uznesenie č. 8/2021: 

OcZ  v o l í  členku Sociálnej komisie Janu Zemanovú. 

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 X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9 

Rôzne 

V tejto časti sa poslanec p. Cvengroš informuje, v akom stave je otvorenie Mobilného 

odberového miesta v obci Hviezdoslavov. P. starosta v skratke podáva informácie, že pán 

Prehoda prostredníctvom jeho spoločnosť HSE Slovakia, s. r. o. otvoril MOM v Šamoríne. P. 

Prehoda chce zriadiť akési výjazdové pracovisko, resp. tím z tohto miesta do Hviezdoslavova. 

Avšak nemá ešte potrebné povolenie od Ministerstva zdravotníctva. Obec je v tejto veci plne 

súčinná. Naša obec zastrešuje víkendové plošné COVID testovania. Uvidíme však, v akej 

farbe bude náš okres nasledujúce dni, na základe COVID automatu. P. Cvengroš sa 

informoval aj na stav refundácie financií zo strany štátu za víkendové plošné COVID 

testovania obyvateľstva. Pani prednostka upresnila, že za 1. januárové kolo plošného 

testovania by mali byť zasielané financie 12.2.2021, čiže pripísané na obecnom účte 

v najbližších dňoch, podobne aj za druhé kolo testovania. Ing. Kavecký ďakuje všetkým 

zainteresovaným za realizáciu plošných testovaní. 

Mgr. Almášiová sa informuje, v akom stave je rozdávanie respirátorov dôchodcom 

v obci. Pani prednostka ozrejmila, že označený zamestnanec obecnej údržby na základe 

vypracovaného zoznamu doručoval respirátory dôchodcom v obci. V prípade, že niektorých 

obyvateľov nezastihol doma, resp. mu neotvorili, pokúsil sa o doručenie respirátora už 

opakovane. 

P. Cvengroš sa pýta, akým spôsobom by sa dala opraviť cesta pri cintoríne, ktorá je 

v havarijnom stave a pomerne často zablatená. Ing. Takáč ozrejmil, že zasypanie cesty 

makadamom je iba krátkodobé riešenie, trváce iba 3-4 mesiace. Ing. Kavecký hľadá riešenie 

v zasypaní cesty drveným kameňom spolu s makadamom, tieto dve zložky do seba zapadnú 

a vytvoria pevnú súvislú vrstvu. P. starosta pripomenul, že v prípade lokálneho znečistenia 

miestnych komunikácii je potrebné kontaktovať Kanceláriu prvého kontaktu na obecnom 



10 

 

úrade, kde sa Ing. Marko, venuje riešeniu tejto problematiky. Len je potrebné o probléme 

vedieť a podať podnet. 

 

K bodu 10 

Diskusia s občanmi a záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a  ukončil zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva.  

 

V Hviezdoslavove, 11.02.2021 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

Ing. František Kavecký   ....................................    

 

 

Patrik Cvengroš               .................................... 

 

 

 

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

Marek Lackovič 

  starosta obce 

 

 

 


