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Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 18.03.2021 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 
Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov 

  JUDr. Mário Vanc, hlavný kontrolór obce 
    
Prítomní poslanci:   Ing. Adam Takáč 
     Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 
     Ing. František Kavecký    

  Patrik Cvengroš 
  Mgr. Janka Almášiová 
  Tatiana Skybová 
  Ing. Ján Karaba 
 

 
Návrh programu: 

01. Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálnej finančnej kondície obce  
03. Športový areál Bez bariér Hviezdoslavov (spolufinancovanie)  
04. Rôzne 
05. 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 18:03 hod. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomných je 7 poslancov, preto je 
OcZ plne uznášaniaschopné.  

 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Patrika Cvengroša a dal poslancom OcZ  
hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 
Uznesenie č. 9/2021: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Patrik Cvengroš. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    X 
Ing. František Kavecký X    
Mgr. Janka Almášiová X     
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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. Jána 
Karabu a Ing. Jána Takáča, za zapisovateľa: Ing. Andreu Marko, PhD. Starosta obce dal 
poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 
 
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Jána Karabu a Ing. Adama 
Takáča a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X   
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč 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 X    
Ing. František Kavecký X    
Mgr. Janka Almášiová X   
Tatiana Skybová X    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X    

Predložený návrh programu bol schválený. 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení a aktuálnej finančnej kondície obce 

Starosta sumarizoval, že čo sa týka kontroly plnenia uznesení z posledného 
zastupiteľstva, ktoré bolo iba pred mesiacom, prevažná časť vecí je uzavretá, niektoré 
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uznesenia sa plnia. Bola zvolená nová členka sociálnej komisie, Jana Zemanová, obecné 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie urbanistickú štúdiu „Broskyňová“, ďalej obecné 
zastupiteľstvo schválilo 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. Takisto OcZ  
schvaľuje  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. Čo sa týka rozšírenia Materskej školy 
do CZŠ sv. Martina, to sa v súčasnej dobe plní a prebieha. Čaká sa na súhlasné stanovisko od 
Rímskokatolíckej cirkvi.  

Čo sa týka finančných dát, sú zverejnené ku 28.2.2021. Prednostka obecného úradu 
vypracovala prehľad o podielových daniach, prehľad o účtovnom stave a prehľad o viazaných 
a účelových financiách, ktoré sú súčasťou prílohy tohto bodu. Prehľad o podielových daniach 
je rozpracovaný po jednotlivých mesiacoch a mesiac január a február pre porovnanie v r. 2020 
a v r. 2021. Na budúci mesiac ponúkneme aj kvartálnu analýzu čerpania finančného rozpočtu 
a pripravíme prepočty súvisiace s poplatkami za rozvoj.  

Starosta obce vyzval poslancov aby predniesli svoje pripomienky. Keďže z pléna 
nezazneli žiadne, požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OcZ o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 10/2021: 

OZ 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) aktuálne finančné štatistiky vyplývajúce z predložených dokumentov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 

Športový areál Bez bariér Hviezdoslavov (spolufinancovanie) 

Starosta k tomuto bodu sumarizoval nasledovné skutočnosti: Materiály týkajúce sa 
Športového areálu bez bariér boli zverejnené tento týždeň verejnosti a sú zároveň prílohou 
tohto bodu rokovania. 
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Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 18.12.2020 rozhodla 
o vypísaní historicky prvých 2 výziev na účel podpory a rozvoja športu.  

1. výzva je zameraná na  predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci  
programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom  
utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú 
reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov 
a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.    

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, kt. bude rozdelená do každého z 
ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných 
prostriedkov. Termín predloženia žiadosti je do 31.03.2021. 

Financovanie: celkové oprávnené výdavky projektu sú 181 694,72 Eur s DPH. 

Finančný príspevok z Fondu sa poskytuje maximálne do 50% oprávnených výdavkov z 
rozpočtu projektu a minimálna výška príspevku je limitovaná sumou 50.000,- EUR. 

Spolufinancovanie obce vo výške 50% celkových oprávnených výdavkov projektu: 90 847,36 
Eur s DPH. Finálnu cenu sa dozvieme na základe verejného obstarávania, ktoré sa ešte len 
začne. 

Technické riešenie projektu: technické riešenie projektu vychádza z projektovej dokumentácie 
stavby: „Športový areál Bez bariér vo Hviezdoslavove“ vypracovanej projektantom 
v januári 2021. Vybrané výkresy tvoria prílohu tohto bodu rokovania obecného 
zastupiteľstva. 

Stavebné objekty: 

Þ SO 01 – Multifunkčné ihrisko 
dĺžka ihriska s umelým povrchom - 33,00 m   
šírka ihriska s umelým povrchom - 18,00 m 
plocha umelého športového povrchu - 594 m2 

Þ SO 02 – Spevnená plocha pod tribúny 
Zámková dlažba - 937 m2 

Þ SO 03 – Tribúny - 3 ks 
Þ SO 04 – Osvetlenie - 4 ks 

Priestor navrhovaných objektov SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 sa nachádza v centre obce 
Hviezdoslavov, parcelné čísla 125/12 a 125/4. Športové ihrisko sa teda nachádza v blízkosti 
Cirkevnej základnej školy sv. Martina, budúceho farského kostola, farskej budovy a 
Obecného úradu. 

Multifunkčné ihrisko je navrhnuté ako viacúčelové a bezbariérové pre športy: malý futbal, 
basketbal, volejbal, tenis – s využitím detí, mládeže a širokej verejnosti. Je navrhnuté plne 
bezbariérovo aj pre využitie zdravotne postihnutých športovcov.  

Starosta vyzval poslancov na prípadné otázky a pripomienky ku tomuto bodu. Ing. 
Takáč sa pýta, kedy by mali byť finančné prostriedky dostupné. Starosta predpokladá, že na 
prelome polrokov, resp. v letných mesiacoch. Ďalej sa Ing. Takáč informuje, či obec zvládne 
spolufinancovať projekt v uvedenej výške 90 847,36 Eur zo svojho rozpočtu. P. starosta 
odpovedá, že áno. Obec plánuje využiť sumu 500 000 Eur, ktorá bola plánovaná v rozpočte 
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na financovanie vodovodu a kanalizácie, na dofinancovanie určitých projektov v obci, 
nakoľko tento rok sa na tento účel určite nevyužije. Tieto prostriedky budú využité aj na 
obnovu budovy obecného úradu a pôvodnej budovy materskej školy. Všetky záležitosti budú 
však ešte prerokovávané.  

Uznesenie č. 11/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu s názvom 
„Športový areál Bez bariér vo Hviezdoslavove“, v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, č. výzvy: 
2020/001.   

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške maximálne 90 847,36 EUR, t. j. vo výške rozdielu celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia 
príspevku. 

c) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 
obce. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

Rôzne 

V tomto bode sa p. starosta v krátkosti venoval investičnému plánu obce: 
• projekt rekonštrukcie fasády obecného úradu a rovnako obnovy pôvodnej budovy 

materskej školy – odovzdaný dnes do rúk starostu 
• projekt výsadby a obnovy zelene – Zelené obce Slovenska - čakáme na predloženie 

zmluvy  
• rekonštrukcia kultúrneho domu - ide o minuloročnú záležitosť, ktorá nebola 

schválená. Projekt je tak v zásobníku.  
• projekt Vodozádržný park -  žiadosť bola podaná na konci decembra. Procesujú sa 

finálne záležitosti verejného obstarávania.  
• projekt Cyklotrasy Hviezdoslavov - pripravujeme verejné obstarávanie pre územno-

plánovaciu dokumentáciu.  
• projekt Revitalizácie rybníka v Podháji - zmluva nebola podpísaná.  
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• chodník Hviezdne bývanie – Železničná stanica Kvetoslavov – bude sa kolaudovať 
v priebehu marca.  

• lokalita Pažiť – pripravuje sa projektová dokumentácia, zároveň už prebiehajú 
terénne úpravy.  

• rekonštrukcia ciest v obci - prebieha. Starosta poďakoval Ing. Takáčovi, ktorý 
pripravuje revitalizáciu dopravného značenia.   

• projekt Vodovod a Kanalizácia v častiach kde ešte nie je - čakáme na posledné 
vyjadrenie od Ministerstva dopravy. So samotnou výstavby sa začne na školskej ulici, 
kde je realizácia nevyhnutná pre Základnú školu a materskú školu, či obecný úrad 
a kultúrny dom.  

• projekt Obecnej základnej školy -  beží verejné obstarávanie na projektantov. 
 
P. starosta pripomenul, že od pondelka 22.3.2021 sa naplno otvára Materská škola, 

nakoľko sme v bordovej fáze. Obec už ukončila organizovanie plošného testovania, nakoľko 
v okolí je dostatok mobilných odberových miest. Nemali sme už dostatok síl a personálnych 
kapacít pre organizáciu testovania. Momentálne prebieha aj prieskum verejnosti smerom ku 
obecnému úradu. Cieľom je zlepšovať obecný úrad a komunikáciu obce. Prieskumu sa 
zúčastnilo už 500 ľudí, čo je pomerne veľké množstvo respondentov. Výsledky budeme 
samozrejme komunikovať po ukončení prieskumu.  

Poslanec Ing. Takáč, ďakuje občanom, za to že sa už zapojili do sčítania obyvateľstva, 
ktoré momentálne prebieha. V našej obci sa sčítalo už 79% obyvateľov. Zároveň povzbudzuje 
a motivuje všetkých ešte nesčítaných, aby tak vykonali. Ing. Takáč vyjadruje veľké 
poďakovanie p. prednostke obecného úradu za  celkové zabezpečenie a náročnú prípravu 
opakovane realizovaných plošných  testovaní na COVID 19.   

 
K bodu 5 

Diskusia s občanmi a záver 

  V závere obecného zastupiteľstva sa prítomný občan informuje, prečo boli vyrúbané 
takmer 100 ročné stromy v lokalite Pažiť, a či dôjde ku nejakej náhrade, resp. výsadbe nových 
stromov. P. starosta vysvetlil, že väčšinu vyrúbaných stromov tvorili nálety - topole a agáty, 
veľa stromov sa nachádzalo pod úrovňou budúcej vozovky (niveletou), takže nemohli byť 
zachované a využité. Časť veľkých stromov bude využitých na umelecké rezbárstvo, 
a samotné diela budú v budúcnosti osadené na dotvorenie charakteru a zachovanie histórie 
tejto lokality.  Samozrejme náhradná výsadba je plánovaná. 

 P. starosta poďakoval všetkým prítomným a ukončil obecné zastupiteľstvo. 
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V Hviezdoslavove, 18.03.2021 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Andrea Marko, PhD. ................................... 
  
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Ján Karaba               ....................................    
 
 
Ing. Adam Takáč               .................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 

 

 


