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Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 04.06.2020 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce 
    
Prítomní poslanci:   Mgr. Janka Almášiová 
     Ing. Ján Karaba 
     Ing. František Kavecký    

  Tatiana Skybová 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   
  Ing. Adam Takáč 
 

Ďalší prítomní: Jana Zemanová – prednosta obce Hviezdoslavov  
JUDr. Mário Vanc (hlavný kontrolór obce) 

 
Neprítomní:  Patrik Cvengroš (poslanec OZ) – ospravedlnený, 

 
 
Ostatní prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
   
Návrh programu: 

01 Otvorenie OZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02 Kontrola plnenia uznesení, čerpania rozpočtu a rezervného fondu 
03 Zámer prenájmu obecného pozemku (nádvoria) na Hlavnej ul. 
04 Nájomná zmluva za účelom prenájmu obecného pozemku (nádvoria) na Hlavnej ul. 
05 VZN 1/2020 – Zmeny a doplnky ÚP obce Hviezdoslavov č. 5/2019 
06 Nepodanie Oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie 
07 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní garantovaných energetických služieb 
08 Zámer výstavby predmetu obstarávania – Stojisko na bicykle Hviezdoslavov 
09 Prevzatie prístupovej komunikácie, chodníka a tech. infraštruktúry – p. Sallósová 
10. Rôzne 
11. Diskusia s občanmi a záver 

 

K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) otvoril Marek Lackovič, starosta obce, 
o 18:00 hod. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že poslanec OZ Patrik Cvengroš sa 
ospravedlnil z dnešného zasadnutia OZ. Zároveň skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci OZ 
a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Adama Takáča a dal poslancom OZ  
hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
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Návrh uznesenia č. 28/2020a): 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: P. Cvengroš. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba x     

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. Jána 
Karabu a Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľa: Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú. 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 28/2020b): 

b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice Ing. J. Karabu a Mgr. J. Almášiovú a za zapisovateľku Ing. D. Šalátovú Sumihorovú. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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. 

 
 
 



3 
 

c) Návrh programu 
Starosta obce skonštatoval, že v návrhu programu nie sú navrhované žiadne zmeny. Požiadal 
preto návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu 
hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 28/2020c): 

c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš     

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 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a ich obsahom a konštatoval, že 
uznesenia sa priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené.  

Pani prednostka obce sa vyjadrila k poplatku za rozvoj, do konca mája bolo vydaných 33 
rozhodnutí ostali už len 4 neuhradené poplatky. Upozornila, že je potrebné to odsledovať, 
pretože sa to spätne ťažko vymáha. A v dôsledku koronakrízy tieto prostriedky obec potrebuje. 
Predpokladá, že ak nedôjde k nijakej významnej udalosti, podielové dane by sa výrazne znížiť 
nemali a nemali by sme skončiť so schodkom. 
 

Rozprava:  

p. Karaba: pochvala za veľmi dobrý analytický nástroj. 

p. kontrolór: konštatuje, že obecný úrad má vysokú kvalitu. Vznikli rôzne interné dokumenty, 
s ktorými sú spokojní aj samotní zamestnanci. Činnosť zamestnancov je krytá zákonom 
a internými dokumentami. 
Medziročne sú podielové dane vyššie, ale zároveň sú nižšie ako predpoklad, keď vznikal 
rozpočet. Budeme mať menej, ako sme narozpočtovali. Ak obec potrebuje vykryť budúci 
schodok, tak sa to dá len z rezervného fondu. Rezervný fond riešia 2 zákony. 
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Oceňuje, že pani Zemanová sa stala prednostkou úradu, považuje to za logický krok. Bude ale 
potrebné zabezpečiť kontrolu 4 očí pri finančnej kontrole. Nový zamestnanec jej s tým bude 
pomáhať a nedôjde ku konfliktu záujmov. 

p. Karaba sa pýta, či vieme aký bude pokles podielových daní oproti predpokladanej hodnote. 

p. kontrolór odpovedá, že presné číslo nevieme určiť. Sú už nejaké prognózy. Najpresnejšiu 
informáciu budeme mať, keď peniaze prídu na účet. 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 29/2020: 
OZ vo Hviezdoslavove po prerokovaní materiálu   b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
b) aktuálne čerpanie rozpočtu k 31.5.2020. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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.  
Návrh uznesenia č. 30/2020: 

OZ vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí 

s c h v a ľ u j e použitie prostriedkov rezervného fondu obce na bežné výdavky vo výške 
34.620,82 EUR vr. DPH na odstránenie havarijného stavu majetku obce, spevnenie cesty na 
Kolmej ulici (schválené Uznesením č. 24/2020), v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

.Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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     

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Návrh uznesenia č. 31/2020: 

OZ vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí 

s c h v a ľ u j e  

použitie prostriedkov rezervného fondu obce na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 
8.363,73 EUR vr. DPH, ktorý vznikne za účelom vybudovania verejného osvetlenia na uliciach 
Nezábudková a Veterná (schválené Uznesením č. 26/2020), nakoľko tieto výdavky nie sú kryté 
rozpočtom obce na roky 2020 až 2022, v zmysle ustanovenia § 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 neskorších predpisov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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.  

 
Návrh uznesenia č. 32/2020: 

OZ vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí 

s c h v a ľ u j e  

použitie prostriedkov rezervného fondu obce na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 
4.000,00 EUR vr. DPH, ktorý vznikne za účelom objednávky štúdie realizovateľnosti diela 
Cyklotrasa Hviezdoslavov, nakoľko tieto výdavky nie sú kryté rozpočtom obce na roky 2020 
až 2022, v zmysle ustanovenia § 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 neskorších 
predpisov. 

 



6 
 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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 
Zámer prenájmu obecného pozemku (nádvoria) na Hlavnej ul. 
Starosta informoval, že obec Hviezdoslavov má zámer prenajať obecný pozemok (nádvoria), 
ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Ide o parcelu C 38/9, 
o výmere 1737 m2, parcela nachádzajúca sa pri „12 bytovke“, v blízkosti križovatiek Poľná, 
Čerešnárka, Hlavná. Na základe žiadosti, ktorú bytové spoločenstvo Hviezda, so sídlom 
Hviezdoslavov 22, doručila ešte minulý rok v máji. Na základe ďalších rokovaní, ktoré boli 
vedené sa navrhla suma 100,00 EUR / rok najprv na dobu dvoch rokov, s možnosťou ďalšieho 
posúdenia. Vážne sme sa tým začali zaoberať aj na stavebnej komisii. Dôvodom a účelom 
nájmu je voľnočasové využitie a zveľadenie prenajímaných pozemkov osobami, ktoré vlastnia 
nehnuteľnosti a bývajú v bezprostrednej blízkosti v spomínanom 12 – bytovom dome. 
Dôvodom osobitného zreteľa je najmä skutočnosť, že sa zvýši starostlivosť o tento obcou 
nevyužívaný pozemok, znížia sa náklady na letnú údržbu, vyrieši sa situácia s parkovaním, 
vďaka už vypracovanému projektu statickej dopravy, predovšetkým k zveľadeniu 
a zhodnoteniu obecného pozemku, povrchová úprava terénu, zatrávnenie, výsadba stromov 
a drevín. Predmetný zámer bol transparentne zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom 
sídle 19.5. t.j. v súlade so zákonom, minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. 
 
Komisia už 23.5.2019 vydala k žiadosti stanovisko. Citujem: „ Pokiaľ sa dodržia regulatívy 
zastavanosti územia s minimálnym podielom zelene na celkovej ploche a vypracuje sa projekt 
statickej dopravy oprávnenou osobou, komisia odporúča prenajať pozemok na 3 roky 
s posúdením možnosti predĺženia. Komisia nemá námietky voči navrhovanej výške nájomného 
a odporúča obecnému zastupiteľstvu postupovať v tejto záležitosti formou osobitého zreteľa.“ 
 
Odpoveď sme žiadateľovi zaslali 31.5., pár dní po tom, ako nám adresovali žiadosť. Rok to 
viazlo na tom, že bytové spoločenstvo a susedia sa nevedeli dohodnúť na parkovaní. Nakoniec 
sa dohodli a predložili projekt, ktorý bol vypracovaný v súčinnosti na našim stavebným 
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úradom. Nebolo to jednoduché, pretože je to veľký záväzok prenajať si takýto veľký obecný 
pozemok. Dohoda sa nerodila ľahko, ale verím, že k nej napokon dôjde 
Nakoľko ide v prípade žiadateľa o horeuvedené bytové spoločenstvo prakticky o spoločenstvo 
samotných vlastníkov bytov s predsedom pánom Hladkom, navrhujem vyhovieť navrhovanej 
cene prenájmu, berúc do úvahy avizované zveľadenie tohto dlhodobo zanedbávaného obecného 
pozemku a už uskutočnené vypracovanie projektu statickej dopravy, samozrejme spojené 
s nájomnou zmluvou, ktorá bude predmetom ďalšieho bodu rokovania. Kumulatívnym 
aplikovaním predloženého zámeru sa jednoznačne zvýši kvalita života bezprostredne žijúcich 
obyvateľov predmetného bytového domu. Po dvoch rokoch, čo je dôležité, navrhujem opätovné 
posúdenie a prehodnotenie tejto sumy, aby bola táto vec prerokovaná ešte za súčasného vedenia 
obce a aby bolo bytové spoločenstvo motivované k zveľaďovaniu pozemku. Nechceme, aby 
bol pozemok zanedbaný. 
 
Príloha č.1 – dokument „upravené“ je aktualizovaný – vymenila sa spevnená plocha za 
zámkovú dlažbu. Nechceli na začiatku do toho veľa investovať, keďže je to len na 2 roky. Je 
tam zeleň, stojisko na smetné nádoby, bránička, 24 parkovacích miest, z toho 4 pre návštevy. 
Bytové spoločenstvo avizovalo, že bude zatepľovať byty, čiže celé by to mohlo vyzerať veľmi 
esteticky. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 33/2020: 

Obec Hviezdoslavov   s c h v a ľ u j e   zámer prenájmu obecného pozemku (nádvoria), ktorým 
disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

a) Parcela reg. C č. 38/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1737 m2, 
nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo obce Hviezdoslavov, v celkovej výmere 1737 m2 („predmet nájmu“) s charakterom 
predmetu nájmu ako nádvoria (dvora) nájomcovi:   

Bytové spoločenstvo Hviezda, Hviezdoslavov 22, 93041 Hviezdoslavov, IČO: 42296277 

na základe žiadosti prijatej dňa 6.5.2019, resp. ďalších rokovaní, a to za navrhovanú 
sumu 100,00 EUR / rok najprv na dobu dvoch rokov, s možnosťou ďalšieho posúdenia, 
za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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     

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 4 
Nájomná zmluva za účelom prenájmu obecného pozemku (nádvoria) na Hlavnej ul. 
Starosta obce informoval, že nájomná zmluva vznikla prostredníctvom právneho zástupcu obce 
Hviezdoslavov JUDr. Reisza. Nájomná zmluva vznikla na základe §663 a občianskeho 
zákonníka. Sú tam popísané dôvody osobitého zreteľa, je tam zdôraznené, že to musí byť 
v súlade s vypracovaným projektom (príloha č.1). Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 
(2 roky). Nájomca má právo najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu, písomne oznámiť 
prenajímateľovi svoju vôľu predĺžiť trvanie a je na rozhodnutí prenajímateľa (obce), či 
požiadavke vyhovie a za akých podmienok. Ročné nájomne je splatné k 1. septembru, 
bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený prenajať, resp. 
dať do podnájmu prenajaté pozemky iným právnickým alebo fyzickým osobám. Je povinný 
dodržiavať základné podmienky ochrany prírody a životného prostredia, aby na ňom nevznikla 
žiadna škoda z jeho viny a nedošlo k zmene pôvodného určenia pozemku. Dodržiavať 
všeobecné záväzné nariadenia Obce Hviezdoslavov. Čistotu, poriadok a údržbu na prenajatom 
pozemku zabezpečí nájomca počas celej doby nájmu na svoje náklady.  Zmeny na predmete 
nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že aj v prípade ak nájomca so súhlasom prenajímateľa vykoná zmeny na predmete 
nájmu, nemá nájomca nárok požadovať od prenajímateľa pri skončení nájmu úhradu nákladov 
vynaložených na vykonanie týchto zmien. 
 
Rozprava 
p. Karaba: Plánuje obec spolufinancovať úpravy? 
Starosta: Nie, neplánujeme. 
p. Karaba: Oni si to teda budú celé financovať a keď to spravia podľa návrhu, ktorý je súčasťou 
zmluvy, tak budú mať platnú nájomnú zmluvu a môžu užívať pozemok. 
p. Almášiová: Je tam predpoklad na predĺženie zmluvy? 
Starosta: Závisí to od nich, ako sa k tomu potom postavíme. Ich cieľom je získať to na 20-30 
rokov, lebo tam chcú dlhodobo žiť, parkovať.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 

Návrh uznesenia č. 34/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 

v zmysle schváleného Zámeru Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a nasl. Občianskeho 
zákonníka medzi prenajímateľom – obcou Hviezdoslavov a nájomcom – Bytovým 
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spoločenstvom Hviezda, IČO: 42296277, Hviezdoslavov č. 22, 930 41 Hviezdoslavov, zast. 
predsedom – Patrikom Látkom, predmetom ktorej je pozemok registra „CKN“ parc. č. 38/9, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.737m2. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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 5 
VZN 1/2020 – Zmeny a doplnky ÚP obce Hviezdoslavov č. 5/2019 
Starosta informoval, že takmer po roku od zadania na zmeny a doplnky ÚP, budeme schvaľovať 
VZN. Vzhľadom na skutočnosť, že sa procesne nachádzame v záverečnej fáze celého procesu, 
je teraz mimoriadne potrebné, aby príslušné Zmeny a doplnky, po vykonaní všetkých 
zákonných prerekvizít, nadobudli konečne platnosť a účinnosť. To bude vykonané tým, že sa 
schváli príslušné VZN, ktoré je samostatnou prílohou tohto materiálu na rokovanie OZ, na ktoré 
evidujeme 2 pripomienky zo strany obyvateľov. Tento úkon absolútne podporil aj Okresný úrad 
Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky (ďalšia z príloh), ktorý obci Hviezdoslavov 23. 
apríla 2020 zaslal odporúčacie stanovisko, v ktorom na základe detailne opísaných bodov 
odporučil obecnému zastupiteľstvu obce Hviezdoslavov schváliť predložený návrh zmien 
a doplnkov ÚPD obce Hviezdoslavov. Je tam aj výpis z hlasovania poslancov OZ z 2.5.2019, 
zadanie bolo jednohlasne prijaté všetkými 7 poslancami. 
 
K pripomienkam: dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, 
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia 
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienkou 
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 
nie sú zdôvodnené. 
Návrh VZN bol publikovaný 29.4.2020, zvesený 16.5.2020. Nechali sme to zverejnené dlhšie, 
ako to vyplýva zo zákona. Za tento čas evidujeme 2 pripomienky, ktoré pripájam ako 
samostatné prílohy. 

Pripomienky sú nejasné, často nelogické až konšpiračné teórie. Spochybňujú prácu 
samospráv. S pripomienkujúcimi pánmi boli aj stretnutie za účasti obstarávateľky, avšak ku 
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konštruktívnej debate nedošlo. Pripomienkam nie je možné vyhovieť pretože predmetom týchto 
zmien nie sú zmeny grafickej časti územného plánu obce, ale len časti textovej, a to s cieľom, 
tak ako uvádzame vyššie, sprísňovať súčasné a krajne neaktuálne regulatívy platné v našej obci. 
Navyše, o takejto požiadavke už nie je možné v tomto štádiu rozhodovať. Žiadosť však Obec 
eviduje, bude ju vo vhodnom čase prerokúvať a rozhodovať, a ak bude výsledok pre 
pripomienkovateľa pozitívny, tak bude zaradená do najbližších zmien. 
 
Samotné znenie VZN je prakticky označené ako dokument „ Návrh VZN“, ktorý prakticky nič 
nehovorí v samotnom texte, pretože je tam odkaz na prílohu č 1, čo sú zmeny a doplnky 
záväznej textovej časti. Je tam všetko spísané, vykreslené na 48 stranách – minimálny podiel 
zelene, maximálna miera zastavania, špecifické regulatívy atď. Je dôležité povedať, že 
regulácia sa bude uplatňovať pre všetky stavby a pozemky, ktoré nie sú už v povoľovacom 
procese.  

Žiadne zmeny sa tam už nedajú robiť, jediná alternatíva je schváliť resp. neschváliť 
VZN. 
 
Rozprava 
p. Karaba: navrhuje vypustiť vetu v časti: Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie –„ schválenie 
Zadania UŠ obecným zastupiteľstvom, zápis pozemkov v katastri nehnuteľností.“. Podľa neho 
sa to dá spraviť pripomienkou. Navrhuje zmenu uznesenia: Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ 
u j e   Zmeny a doplnky ÚPN obce Hviezdoslavov č. 5/2019. S nasledujúcu pripomienkou: 
vypustiť slová v sekcii Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie –„ schválenie Zadania UŠ 
obecným zastupiteľstvom, zápis pozemkov v katastri nehnuteľností.“ 
 
p. Takáč: odpovedá, že nemáme právne potvrdené, či to tak môžeme spraviť.  
p. Almášiová: ak by sme si tam dali túto pripomienku, je to transparentná pripomienka 
p. Kavecký: pripomienkové konanie bolo prístupné pre všetkých a dostatočne vopred. 
Pripomienka vznesená nebola. Môj názor je, že to  môžeme prijať alebo neprijať. 
p. Karaba: Trvá na právnom názore, že aj v tomto štádiu je možné uvedený dokument 
navrhovaným spôsobom upraviť, keďže takáto úprava nemení podstatným spôsobom jeho 
obsah. Ďalej upozorňuje, že uplatňovanie regulácie nie je v súlade so zadaním pre vypracovanie 
zmien a doplnkov ÚP, ktoré schválilo minulý rok OZ a ktorých zámerom bolo predovšetkým 
regulovať plochy, ktoré sú zaradené v ÚP a nemajú ešte povolenia.  
 
Pozmeňujúci návrh uznesenia č. 35/2020 
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Zmeny a doplnky ÚPN obce Hviezdoslavov č. 5/2019. 
S nasledujúcu pripomienkou: vypustiť slová v sekcii Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie –„ 
schválenie Zadania UŠ obecným zastupiteľstvom, zápis pozemkov v katastri nehnuteľností.“ 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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   

     Návrh nebol prijatý. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 35/2020: 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Zmeny a doplnky ÚPN obce Hviezdoslavov č. 5/2019. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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.  

Návrh uznesenia č. 36/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí   s  c  h  v  a  ľ  u  j  e   VZN č. 1/2020, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Hviezdoslavov – Zmien a doplnkov č. 5/2019. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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.  
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K bodu 6 
Nepodanie Oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie 
Poslankyňa Skybová informovala, že komisia verejného záujmu zasadla vo veci nepodania 
oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie. Nakoľko bývalý 
starosta, p. Marek Kúdela, nedoručil Oznámenie  podľa čl. 8 Ústavného zákona o ochrane 
verejného záujmu Komisii verejného záujmu (ďalej len „komisia“), kde verejný funkcionár 
podľa odseku 5 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu 
verejnej funkcie podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa 
uvádza: 

a) u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu, 

b) v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu, 
c) ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom, 
d) s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e), 

 
Pá Kúdela bol komisiou vyzvaný na preloženie oznámenia, no ani po predchádzajúcich 
výzvach z decembra 2019 a januára 2020 tak neučinil, komisia dáva túto skutočnosť na 
vedomie Obecnému zastupiteľstvu (ďalej len „OZ“), čím sa začína konanie vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa zákona o ochrane verejného záujmu.  
Komisia nie je povinná vyzývať. Ale keďže to nepodal, tak komisia dáva túto skutočnosť na 
vedomie OZ. Podľa čl. 9 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu je OZ orgánom, ktorý 
uskutočňuje konanie, a preto je povinné upovedomiť bývalého starostu o tom, že začalo takéto 
konanie, o tom že môže byť za takéto konanie sankcionovaný a dovolí mu sa vyjadriť. Ak ani 
potom nesplní povinnosť, tak najneskôr do 180 dní od začatia konania vydá rozhodnutie, proti 
ktorému sa môže odvolať a v tomto rozhodnutí aj udelí pokutu podľa ods. 10. 
 
p. poslankyňa Skybová pripomenula, že to bolo  konzultované s kontrolórom, s obecným 
právnikom aj so ZMOsom a všade potvrdili, že bývalý starosta je povinný to dodať a my 
musíme začať konanie. 
 
Rozprava 
Kontrolór: Ak p. Kúdela nepodal oznámenie lebo  si myslí, že to nebolo relevantné, neznamená 
to, že nemal konať. Aj keď je to nerelevantné, treba oznámiť že je to nerelevantné, že k žiadnej 
takejto skutočnosti nedošlo. Nebolo to až tak závažné, aby na to absolútne nereagoval. Aj 
napriek tomu, že komisia nie je povinná ho na to upozorniť, tak mu radila, aby si splnil túto 
povinnosť. Odporúča splnomocniť 1 osobu, aby tú administratívnu stránku zmenežovala 
a informovala nás o výsledku. 
p. Karaba: Vieme dať do uznesenia splnomocnenie nejakej osobe, aby túto záležitosť riešila 
v našom mene? 
p. Skybová: Pridáme do uznesenia aj splnomocnenie jednej osoby, ktorá bude v tejto veci 
konať. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 37/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí   b e r i e  n a  v e d o m i e   podnet Komisie 
verejného záujmu na začatie konania v zmysle Čl. 9 ods. 3 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov doručený Obecnému 
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zastupiteľstvu vo Hviezdoslavove dňa 4.6.2020 proti predchádzajúcemu starostovi Marekovi 
Kúdelovi, ktorému výkon funkcie zanikol 10.12.2018, s odôvodnením, že tento nepodal do 30 
dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie písomné oznámenie 
verejného funkcionára v zmysle čl. 8 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Dňom oznámenia Komisie 
verejného záujmu Obecnému zastupiteľstvu v Hviezdoslavove sa predmetné konanie začalo. 
Obecné zastupiteľstvo poveruje, aby Tatiana Skybová konala v mene obecného zastupiteľstva 
úkony na zabezpečenie konania. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš    

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 7 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní garantovaných energetických služieb 
Na základe záujmu starostu obce o bezpečnosť obyvateľov bývajúcich v častiach 
s neexistujúcim alebo nefunkčným osvetlením a v nadväznosti na uznesenie OZ 26/2020 zo 
dňa 15.04.2020 boli zrealizované časti verejného osvetlenia na uliciach Slnečnicová, Veterná, 
Nezábudková a Konrádová. Táto realizácia prebehla v rozsahu nevyhnutnej prípravy technickej  
infraštruktúry na odovzdanie týchto častí verejného osvetlenia spolu s verejným osvetlením na 
ulici Kvetná do užívania spoločnosti V-elektrik, s. r. o., ktorá je zmluvným partnerom obce 
zabezpečujúcim prevádzkovanie verejného osvetlenia v obci. Aby bolo takéto odovzdanie 
možné uskutočniť, z právneho hľadiska je potrebné uzatvoriť medzi Obcou a spoločnosťou V-
elektrik, s. r. o. dodatok k existujúcej zmluve zo dňa 24.08.2018, ktorým sa rozšíri sústava 
verejného osvetlenia o nové súčasti a tieto sa zahrnú do zmluvného režimu poskytovania 
garantovaných energetických služieb. Obec vypracovala a zaslala návrh Dodatku č. 1 na 
vyjadrenie spoločnosti V-elektrik, s. r. o., ktorá prejavila o rozšírenie zmluvného vzťahu 
záujem, a vyzvala ju na predloženie ponuky spočívajúcej v novom výpočte garantovaných 
energetických úspor a ceny za realizáciu opatrení – t. j. modernizácie osvetlenia formou LED 
svietidiel. Obec obdržala zo strany spoločnosti V-elektrik, s. r. o. doplnený dodatok, z ktorého 
vyplýva, že spoločnosť je ochotná zvýšiť podiel garantovaných energetických úspor zo 64.744 
kWh na 77.368 kWh, čomu zodpovedá aj vyššia ekonomická výhodnosť pre obec oproti 
súčasnému zmluvnému stavu. Dodatok nemení žiadne iné podmienky zmluvy, tieto zostávajú 
zachované. Na základe navrhovaného dodatku prebehne modernizácia verejného osvetlenia 
a montáž LED svietidiel v predmetných uliciach najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto dodatku. 
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Rozprava 
Kontrolór: Pýta sa p. Karabu, či má nejaký vzťah so spoločnosťou, ktorá poskytuje energetické 
služby. Ak áno, radšej nech nehlasuje. 

p. Karaba: Odpovedá, že nemá žiadny personálny ani majetkový vzťah. 

p. Takáč: V mene bezpečnostnej komisie ďakuje, že sa konečne svieti na ďalších uliciach 
a možno to trošku prispeje k bezpečnosti na uliciach. 

Starosta: Treba hlavne poďakovať ľudom. Nebránili sa spoluúčasti na financovaní osvetlenia. 
Ďakuje poslancovi Karabovi za pomoc pri spracovaní. Ešte ďalšie ulice -  Stromová, Stredná, 
Hrušková, Kríková. 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 38/2020: 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní garantovaných 
energetických služieb zo dňa 24.08.2018 medzi obcou Hviezdoslavov a V-elektrik, s. r. o., 
Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, predmetom ktorej je zvýšenie energetickej účinnosti a 
rozšírenie poskytovania energetických služieb na nových súčastiach verejného osvetlenia Obce 
nachádzajúcich sa na uliciach: Kvetná, Slnečnicová, Veterná, Nezábudková a Konrádová. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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 8 
Zámer výstavby predmetu obstarávania – Stojisko na bicykle Hviezdoslavov 
V nadväznosti na nedávno detailne prerokované a jednomyseľné schválené Uznesenie č. 
25/2020 zo dňa 15.4.2020 kedy OZ schválilo nájomnú zmluvu s právom stavby medzi obcou 
Hviezdoslavov a Železnicami Slovenskej republiky, predmetom ktorej je realizácia stavby 
„Stojisko pre bicykle“ na prenajatom pozemku,“ bola 22.5.2020 spustená Výzva na predloženie 
CP s cieľom verejne vyobstarať predmet obstarávania za čo najnižšiu cenu. Očakávame, že 
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objednávka, ku ktorej eventuálne začiatkom júna 2020 po vyhodnotení cenových ponúk 
pristúpime (lehota na predkladanie ponúk uplynie 1.6.2020 – preto dnes ešte nevieme finálnu 
cenu), bude max. na úrovni 10.000,00 EUR vr. DPH (vzhľadom na avizovanú PHZ), a preto je 
potrebné, aby bolo alokovanie, resp. použitie príslušných finančných prostriedkov schválené 
už dnes obecným zastupiteľstvom, s cieľom urýchliť proces realizácie a nečakať v ďalšom 
kroku na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva kvôli zmluve či objednávke, čo by len 
predĺžilo dlhodobý a značný diskomfort obyvateľov Hviezdoslavova. Zvyšných 2000 EUR 
pokryje financovanie prístupového chodníka, čiže to bude max. 12 000 EUR. Schválime to 
nanovo, keďže je tam vyššia suma. Dôvod použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu 
obce Hviezdoslavov je obsahovo identický ako samotné znenie uznesení. K samotnému 
stojisku dávam do popredia náhľad pôdorysu, aby ste si to prezreli. Je to v katastrálnom území 
Kvetoslavova. 
  

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 39/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí   s c h v a ľ u j e 

zámer výstavby predmetu obstarávania – Stojisko na bicykle Hviezdoslavov nachádzajúceho 
sa v bezprostrednej blízkosti žel. zastávky Kvetoslavov, zastávka, v zmysle Výzvy na 
predloženie cenovej ponuky z 22.5.2020. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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.  

 

Návrh uznesenia č. 40/2020: 

OZ vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí 

s c h v a ľ u j e  

použitie prostriedkov rezervného fondu obce na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 
max. 12.000,00 EUR vr. DPH, ktorý vznikne za účelom vybudovania predmetu obstarávania – 
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Stojisko na bicykle Hviezdoslavov, nakoľko tieto výdavky nie sú kryté rozpočtom obce na roky 
2020 až 2022, v zmysle ustanovenia § 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 neskorších 
predpisov. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

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 9 
Prevzatie prístupovej komunikácie, chodníka a technickej infraštruktúry – p. Sallósová 
Jedná sa o Prašnú ulicu, smerom na Štvrtok na Ostrove, pred Podhájom. 
Už 5.8.2019 bola našej obci doručená Žiadosť o prevzatie prístupovej komunikácie 
s chodníkom a verejného osvetlenia do výlučného vlastníctva obce bezplatnou formou daru. 

Vec bola niekoľkokrát prerokúvaná na Komisii územného plánovania, výstavby a rozvoja 
a niekoľkokrát prebehli i osobné stretnutia so žiadateľom, s cieľom tlmočiť mu záujem obce na 
jednej strane, no i potrebu opravy a sanácie menších poškodení nachádzajúcich sa na 
predmetnej komunikácii, bez ktorej obec nebude mať záujem komunikáciu s chodníkom 
prebrať, pretože by obec vytvorila nebezpečný precedens i do budúcnosti, ktorý by znamenal, 
že je v poriadku preberať poškodené cestné telesá do majetku obce, čo teda v poriadku nie je.Do 
dnešného dňa boli predmetné nedostatky odstránené (viac nižšie v Miestnom šetrení Komisie) 
a nehnuteľný majetok je tak pripravený na prevzatie obcou. 

Postupujeme pritom v zmysle účinného VZN č. 3/2019 o zásadách bezodplatného prevodu 
cestnej a technickej infraštruktúry do vlastníctva obce, Čl. 5, ods. 1, v ktorom sa píše, že v 
prípade okolnosti osobitného zreteľa môže obec rozhodnúť aj o prevzatí infraštruktúry 
nespĺňajúcej podmienky zastavanosti a počtu rezidentov.  Pretože žiadosť bola obci doručená 
ešte pred existenciou tohto VZN (5.8.2019 vs. 23.9.2019), neskúmame horeuvedené parametre 
(predovšetkým počet rezidentov) prísnym zisťovacím konaním. Trváme však, v zmysle Čl. 3, 
ods. 1d, na odporúčacom stanovisku príslušnej poverenej Komisie, ktorá kontroluje celkový 
stav odovzdávanej infraštruktúry a jej technickej spôsobilosť, ktorá svoje zistenia zaznamená 
v písomnom stanovisku. Toto stanovisko prikladám nižšie. Podstatou je, že bolo vykonané 
ošetrenie prasklín a opravy obrubníkov. Oprava flexibilným tmelom s obsahom oceľových 
vlákien.  Na následnej obhliadke boli zistené 2 kritické miesta, kde stavebné mechanizmy 
zlomili časti chodníka a obrubníka na oblúku. Vlastník pozemku vykonal opravu týchto miest 
a poverení členovia Komisie sa o skutkovom stave presvedčili na obhliadke. Súčasťou tejto 
správy je i fotodokumentácia z obhliadky. Na základe zistenia vlastníckych pomerov, 
zabezpečenia práva prístupu a technického stavu komunikácie, chodníka a verejného osvetlenia 
odporúčajú predmetnú parcelu a technickú infraštruktúru prevziať do vlastníctva obce. 
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Šetrením sme zistili, že verejné osvetlenie bolo odovzdané obci v roku 2018. Čiže, verejné 
osvetlenie už nepreberáme, aj keď v názve bodu je aj technická infraštruktúra. 

Zmluvu vyhotovil právny zástupca obce p. Reisz. Preberáme 4 pozemky - ostatná plocha o 
výmere 262 m2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 005 m2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 280 m2, ostatná plocha o výmere 284 m2 

Máme kompletnú projektovú dokumentáciu – stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, 
povolenia užívania atď.  

Rozprava: 

p. Kavecký: Je to výsledok dilemy kedy postaviť cestu, či pred vystavaním domov a môže sa 
zničiť mechanizmami alebo po výstavbe domov a je tam riziko, že developer odíde. 

p. Almášiová: nemôžu chodiť po ornej pôde. Je to proces, kým sa vystavia cesta 

Kontrolór: pýta sa, či čakáme výdavky spojené s rekonštrukciou a údržbou tejto komunikácie? 

p. Kavecký: Nie. Všetko je opravené. Čaká nás iba štandardná údržba, v prípade ak nenastane 
opätovné poškodenie pri nejakom mechanizme. 

p. Almášiova: Ak dôjde k poškodeniu cesty, malo by sa na to upozorniť a ten, kto škodu 
spôsobil by ju mal opraviť. Sú v tých miestach kamery? 

p. Starosta: nemáme kamerový systém všade, v obci máme 94 ulíc. Môžu sa odstrániť nešváry 
z minulosti, kedy vlastník neumožnil vybudovať optickú sieť pre internet.  

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 41/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí   s c h v a ľ u j e   darovaciu zmluvu medzi obcou 
Hviezdoslavov a Ľ. Sallósovou, rod. Fridrichovou, bytom Hviezdoslavov č. 19, 930 41 
Hviezdoslavov, predmetom ktorej je prístupová komunikácia s chodníkom a pozemky reg. 
CKN parc. č. 293/3, 293/169, 293/170 a 293/171, zapísané na LV č. 237 vedenej Okr. úradom 
D. Streda, kat. odborom pre Okres: D. Streda, Obec: Hviezdoslavov, kat. územie: 
Hviezdoslavov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba x    

Ing. František Kavecký x     

Mgr. Janka Almášiová x    

Tatiana Skybová x     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
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Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté.  

 
K bodu 10 
Rôzne 
Starosta informoval o novinkách, aktualitách: 

• od 15.6. bude fungovať kultúrny dom pre všetkých nájomcov – joga, ochotnícke 
divadlo, kresťanský spevokol, skupinové cvičenia, spoločenské tance. Každý bol 
informovaný elektronicky emailom 

• na poschodí kultúrneho domu bude stavebný úrad vzhľadom na personálnu situáciu, 
ktorú máme 

• rekonštruuje sa obecný úrad 
• oprava výtlkov v obci, zmapovali sme celú obec – každý výtlk má fotografiu, 

umiestnenie na mape 
• na webe sú aktualizované informácie o všetkých projektoch, ktoré nás čakajú  - kedy sa 

začína stavať ZŠ, aká veľká bude telocvičňa, kedy bude kostol, komunitné centrum, 
koľko detí sa dostane do súkromnej materskej školy, prečo otvára supermarket až na 
Vianoce, info o zdravotnom stredisku, kanalizácia, vodovod, areál Šibenička, 
cyklotrasa, revitalizácia rybníka s fitnescentrom 

• vyrubovanie daní z nehnuteľností za rok 2020 – už prebieha v plnom režime 
• znovuotvorenie MŠ Hviezdoslavov  
• 113 detí sa prihlásilo do MŠ, je o 50 detí menej než minulý rok. Kapacít je nedostatok, 

záujem je obrovský. 79 detí z tých 113 je z Hviezdoslavova, 
• Čistenie obce – preložené na budúcu sobotu,  
• Verejná bezplatná WIFI sieť už beží 
• Kamerový systém v centre obce beží 
• Rekonštrukcia Kolmej ulice je už hotová, protokolárne prebratá 
• Vinohradnícka cesta – 23.6. bude kolaudačné konanie 
• Všetky info sú na webe, sociálnych sieťach, sms, emaily 
• Noviny vychádzajú na budúci týždeň 
• Rozdali sme 3000 rúšok – poďakovanie tímu, ktorý rúška ušil 
• Spustili sme pomoc s nákupom pre seniorov, linku SČK s MUDr. Kodayovou, mali sme 

k dispozícii lokálnu terapeutku p. Križanovú 
• Vo Hviezdoslavove bol len 1 prípad koronavírusu, žiaden ďalší nepribudol 

 
 

Rozprava: 

p. Almášiová – v júni bude ustanovujúca schôdza jednoty dôchodcov, na ktorú sú pozvaný 
všetci, ktorý majú záujem byť súčasťou. Stačí 10 členov. 
 
Starosta navrhol, aby sme počkali na zrušenie núdzového stavu, a radšej to presunúť na júl. 
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p. Skybová navrhuje, aby sa to dalo aj do novín. 
 
 
K bodu 11 
Diskusia s občanmi a záver 
Starosta obce vyzval občanov na diskusiu: 
p. Orlovský – informuje sa o štrkovisku/bagrovisku smerom na Štvrtok na Ostrove, či je 
prístupné pre verejnosť. 
p. Kavecký odpovedá, že je to ešte ťažobný, banský priestor.  
Starosta: Boli stretnutia s majiteľom a rieši sa verejný priestor. Aj majiteľ má o to záujem. 
Neodporúča sa tam kúpať a chodiť. 
 
p. Orlovský informuje, že merač rýchlosti na Hlavnej ulici nefunguje niekoľko týždňov, či sa 
s tým dá niečo robiť. 
p. Almášiová navrhuje, aby sa tam dala maketa policajta. 
 
p. Orlovský sa ešte zaujíma o aktuálnom stave vývoja kanalizácie a vodovodu. 
Starosta: Konanie bolo zahájené 25.5., čakáme na územné rozhodnutie a procesuje sa stavebné 
povolenie. Optimistickým cieľom je aby sme do jesene mali stavebné povolenie. Následne 
verejné obstarávanie. Potrebujeme ešte 9 mil na dofinancovanie, budeme sa informovať na 
ministerstve ŽP. 
 
p. Ozogány – zaujíma sa o osvetlenie na Športovej ulici, pýta sa, či je vo vlastníctve obce.Prečo 
prenajímame kultúrny dom na prevádzku zmrzliny, keď kultúrny dom má slúžiť na kultúrne 
akcie a šport. Upozorňuje na znečistený rybník v Podháji, o Cintorínsku ulicu, kde je veľký 
neporiadok. Žiada starostu o umiestnenie tabule na zákaz venčenia psov. Pýta sa tiež, či sme 
dojednali zastávku s Hviezdnym bývaním. 
 
Starosta odpovedá, že všetko sú to dobré podnety a informuje, že všetko je rozpracované. 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 20,00 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
 
V Hviezdoslavove, 04.06.2020 
Zapisovateľ: Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    ................................. 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení 
 
Ing. Ján Karaba                                                ....................................    
 
Mgr. Janka Almášiová                 .................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 

 


