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Zápisnica  

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2021 

konaného dňa 06.05.2021 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov 

  Jana Krajmer, prednostka obecného úradu 

JUDr. Mário Vanc, hlavný kontrolór obce 

    

    

Prítomní poslanci:    Ing. Adam Takáč 

      Ing. František Kavecký    

  Patrik Cvengroš 

   Mgr. Janka Almášiová 

   Ing. Ján Karaba 

 

Ospravedlnení  poslanci:  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 

            Tatiana Skybová 

 

Návrh programu: 

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

02. Kontrola plnenia uznesení a aktuálny finančný stav obce  

03. Zámer prenájmu obecného pozemku (Alza.sk, s. r. o.)  

04. Nájomná zmluva (Alza.sk, s. r. o.)  

05. Okružná križovatka a chodník pre peších v časti Hviezdoslavov – Podháj  

06. Zmluva o spolupráci (VIA DORSI, s. r. o.)  

07. Urbanistická štúdia „PRI PARKU“ (VIA DORSI, s. r. o.)  

08. Zmluva o zriadení vecných bremien (AuPortal SK, s. r. o. v zast. XL four, s. r. o.)  

09. Voľba nových členov komisií  

10. Obnova Obecného úradu Hviezdoslavov a Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov 

11. Zmluva o spolupráci – rozšírenie MŠ Hviezdoslavov do budovy CZŠ (Rímskokatolícka 

cirkev)  

12. VZN 1/21, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce  

13. Zmluva o dielo – Športový areál Bez bariér vo Hviezdoslavove (ŠPORTFINAL, s. r. o.) 

14. Vyhodnotenie činnosti komisií za r. 2020  

15. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci (JUDr. P. Reisz)  

16. Voľnočasový areál Šibenička (nultá fáza)  

17. Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie  

18. Rôzne  

19. Diskusia s občanmi a záver  

 

 

 

 

 

 



2 

 

K bodu 1 

Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

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

Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomných je 5 poslancov, preto je OcZ plne 

uznášaniaschopné. Poslankyňa p. Skybová a Mgr. Šalátová Sumihorová sa ospravedlnili zo 

zdravotných dôvodov. 

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Janku Almášiovú a dal poslancom OcZ  

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 

Uznesenie č. 12/2021: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Janka Almášiová. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

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 zapisovateľku: Ing. Andreu Marko, PhD. 

Starosta obce dal poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Františka Kaveckého 

a Patrika Cvengroša, 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      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     
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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     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X    

Predložený návrh programu bol schválený. 

 

K bodu 2 

P. starosta poznamenal, že tento bod si predkladáme na každom obecnom 

zastupiteľstve. Tentokrát je doplnený aj o čerpanie rozpočtu. Príloha tohto bodu obsahuje 

prehľad o účtovnom stave na obecných účtoch a prehľad o viazaných a účelových financiách  

ku dátumu 31.3.2021. Ďalej obsahuje prehľad o podielových daniach – príjem vždy 20. deň 

v mesiaci.  Mnoho vecí sa však do rozpočtu  premietne v priebehu mesiaca apríl.  

Čo sa týka kontroly plnenia uznesení, na poslednom OcZ sa schválilo 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 šport. infraštruktúry“, č. výzvy: 2020/001. V tomto uznesení sa schválilo aj 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

max. 90.847,36 EUR, t. j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku. Toto uznesenie sa 

plní, dnes sa schvaľuje samotná zmluva na realizáciu diela. 

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. 13/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo 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     



4 

 

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

  

K bodu 3 

P. starosta sumárne popísal informácie ku zámeru: 

Žiadateľom je spoločnosť Alza.sk, s.r.o. Obec Hviezdoslavov prejavuje zámer prenájmu časti 

nasledovného obecného pozemku ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa v celkovej výmere 5 m2, nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, 

evidovaného na LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo obce Hviezdoslavov za podmienok 

definovaných v zmluve. Zmluva je vyústením rokovaní zúčastnených strán. Nájomca má 

záujem o prenájom Predmetu nájmu za účelom umiestnenia výdajného miesta – Alzaboxu 

v/na Predmete nájmu. Obec Hviezdoslavov prejavuje zámer prenájmu na základe 

horeuvedeného a predloženého návrhu zmluvy, obdržaného 12.3.2021, ktorý je jednak 

prílohou tohto zámeru a jednak bude samostatným bodom rokovania OcZ. Predmetný Zámer 

bol transparentne a v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli Obce Hviezdoslavov, 

ako i na jej webovom sídle www.Hviezdoslavov.sk dňa 16.3.2021, t. j. najmenej 15 dní pred 

rokovaním OcZ. 

Ku dôvodom osobitého zreteľa patrí najmä:  

 Okamžité a priame zlepšenie a zatraktívnenie občianskej vybavenosti v centre 

obce.  

 Poskytnutie veľmi obľúbenej služby v bezprostrednej blízkosti 

administratívnych priestorov (Obecný úrad & Stavebný úrad Hviezdoslavov, resp. 

CZŠ sv. Martina Hviezdoslavov a MŠ Hviezdoslavov), zamestnancom, 

rezidentom alebo občanom z blízkeho i širšieho okolia.  

 Zvýšenie návštevnosti daného miesta / lokality o nových potenciálnych 

návštevníkov. Zákazník AlzaBoxu často ďalej využíva služby v blízkom okolí.  

 Možnosť zaujímavej medializácie pre obec. O novom AlzaBoxe informuje 

Alza.sk emailom podľa svojej prezentácie viac než 3,5 miliónov zákazníkov.  

 Zobrazenie partnera (obce Hviezdoslavov) na webstránke Alza.sk a tým 

dlhodobé zviditeľnenie obce Hviezdoslavov v pozitívnom zmysle slova bez jej 

vstupných nákladov 

Uznesenie č. 14/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer prenájmu časti nasledovného obecného 

pozemku (parcely), ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

a) 1/6, 
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v celkovej výmere 5 m2, nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV 

č. 177 ako výlučné vlastníctvo obce Hviezdoslavov, a to za podmienok definovaných 

v nájomnej zmluve. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 

Samotná zmluva je prílohou tohto bodu rokovania OcZ. P. starosta podotkol, že 

inštaláciu elektrického pripojenia Alzaboxu znáša nájomca. Tak sme boli ústne dojednaní, ale 

nebolo to v zmluve. Na poslaneckej porade bolo na to poukázané a následne doplnené do 

nájomnej zmluvy, konkrétne ide o bod 2.1.6. 

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. 15/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  v zmysle schváleného zámeru nájomnú zmluvu 

medzi obcou Hviezdoslavov a Alza.sk, s. r. o.. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5 

Predkladateľmi tohto bodu sú Ing. Takáč a Ing. Karaba. Starosta preto vyzval 

poslancov, aby sa vyjadrili bližšie.  

Slova sa ujal poslanec Ing. Karaba. Ten popisuje dôvod predloženia tohto bodu 

rokovania obecnému zastupiteľstvu. Navrhuje schváliť zámer projektu okružnej križovatky 

a chodníka pre peších v časti Podháj, nakoľko považuje za potrebné riešiť túto problematickú 

časť obce z hľadiska bezpečnosti občanov. Táto časť obce bude ešte problematickejšia do 
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budúcnosti kvôli narastajúcej zastavanosti IBV, v ktorej hrá stále dominantnú úlohu osobná 

automobilová doprava. Ing. Karaba objasňuje, že to nemôže byť investícia obce, pretože táto 

časť nie je majetkom obce. My môžeme max. vypracovať projektovú dokumentáciu.  

Navrhované uznesenie v písm. a) špecifikuje a dopĺňa uznesenie zo dňa 02.05.2019 

tým, že priamo schvaľuje vypracovanie proj. dokumentácie a zabezpečenie inžinierskych 

služieb potrebných pre vydanie povolení pre jeden kruhový objazd v časti Podháj. Zároveň 

schvaľuje použitie fin. prostriedkov do stanoveného max. limitu, čím sa otvára cesta pre 

okamžité naštartovanie prípravy tohto projektu. Max. fin. limit bol stanovený na základe 

predbežne odhadnutých cien predmetných činnosti, pričom konkrétny rozpočet na túto proj. 

prípravu vzíde z ver. obstarávania.  

Na základe komunikácie so zhotoviteľmi, v momentálnej fáze je najdôležitejšie riešiť 

z našej strany stupeň územného rozhodnutia. Ten je dôležitý z hľadiska riešenia územnej 

rezervy a majetkoprávnych pomerov. Na projektovú dokumentáciu sa navrhuje minúť 15 000 

eur, na základe prieskumu trhu, ktorý vykonal Ing. Karaba. Najskôr je ale nevyhnuté získať 

projektovú dokumentáciu, aby sa mohlo postupovať ďalej. 

V súvislosti so zlepšením dopravnej situácie v časti Podháj, prostredníctvom prípravy 

a výstavby okružnej križovatky, sa navrhuje aj zlepšenie bezpečnosti pre pohyb chodcov na 

tomto území, a to vybudovaním chodníka okolo rybníka Podháj – konkrétne popri uliciach 

Hlavná, Rybničná a Pri hájovni. Na tento projekt bola ešte v r. 2015 vypracovaná DSP 

s názvom „Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – časť Podháj“ a následne v r. 2017 

bolo získané stavebné povolenie. PD diela je súčasťou materiálov k tomuto bodu rokovania. 

V druhej časti uznesenia sa navrhuje schváliť výstavbu len časti diela v dĺžke cca 300 

m z celkových cca 520 m. Zvyšná časť diela sa týka napojenia ulice Kvetná a pri realizácii 

tejto časti sa navrhuje zapojenie developera časti rozvojového územia 30 podľa ÚPN. Podľa 

rozpočtu spracovaného v decembri 2015 malo mať celé dielo predpokladanú cenu zhotovenia 

60.905 EUR bez DPH, podiel predmetnej časti, ktorá sa navrhuje na realizáciu je cca. 60%, t. 

j. 36.543 EUR bez DPH. Túto sumu je však nutné prepočítať na súčasné ceny materiálov 

a prác (aplikovaný koeficient 15%), výsledkom čoho sú odhadované náklady vo výške cca 

42.000 bez DPH, t. j. cca 50.000 EUR s DPH. Presný rozpočet na realizáciu tejto investície 

vzíde z ver. obstarávania zhotoviteľa diela. 

Slova s ujal aj Ing. Takáč, ktorý taktiež zhodnotil, že križovatka v Podháji je jedna 

z najnebezpečnejších a najmenej prehľadných v obci. Táto križovatka vylučuje kamiónovú 

dopravu, takže nepotrebujeme dvojstupňovú križovatku.  

Hlavný kontrolór podotkol, že kroky súvisiace s výberom dodávateľa musí vykonať 

obec, teda obecný úrad, aby to bolo pre obec výhodné. 

 

Uznesenie č. 16/2021: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov  s c h v a ľ u j e: 

a) zámer prípravy projektu okružnej križovatky v časti Podháj (križovatka Hlavná 

ulica a cesta č. 1054), spočívajúci vo vypracovaní dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a inžinierskych prác potrebných pre získanie nevyhnutných 

povolení; poveruje obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na zhotoviteľa 

tohto diela a následne poveruje starostu obce podpísať zmluvu o dielo s víťazným 

uchádzačom do limitu max. 15.000,00 EUR vr. DPH. 

b) zámer výstavby chodníka pre peších v časti obce okolo rybníka Podháj v súlade s 

projektovou dokumentáciou diela a vydaným stavebným povolením; poveruje obecný 
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úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto diela a následne 

poveruje starostu obce podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom do limitu 

max. 55.000,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 

P. starosta v úvode informoval o nasledujúcich skutočnostiach: 

V nadväznosti na predloženie Urbanistickej štúdie Obytnej zóny „PRI PARKU“ (stavebník – 

VIA DORSI, s. r. o., Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava), ktorá bude komplexne 

prerokúvaná ako samostatný bod č. 7 na zasadnutí dnešného obecného zastupiteľstva, bola 

medzi investorom, resp. stavebníkom na jednej strane a obcou Hviezdoslavov na strane druhej 

skoncipovaná Zmluva o spolupráci, uzatvárajúca sa v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Obč. zák. 

Obec a investor majú záujem dohodnúť sa na podmienkach vzájomnej spolupráce pri 

realizácii projektu investora. 

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

súvisiacich s realizáciou projektu investora tak, že sú v nej upravené tak záväzky investora 

voči obci, ako aj záväzky obce voči investorovi, a to s ohľadom na vytvorenie vzájomne 

prospešnej spolupráce a s cieľom vytvoriť v obci projekt investora tak, aby popri naplnení 

podnikateľských cieľov investora boli dosiahnuté aj ciele rozvoja infraštruktúry obce a ciele 

poskytovania všeobecno-prospešných služieb obyvateľom obce. 

Návrh Zmluvy je samostatnou prílohou tohto bodu rokovania OcZ. Obec bola pri 

rokovaniach zastupovaná starostom obce Hviezdoslavov, právnym úsekom obce 

Hviezdoslavov a poverenými členmi Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja obce 

Hviezdoslavov. 

Rozpracovaná zmluva bola predmetom aj poslednej poslaneckej porady 

a v posledných hodinách bola sfinalizovaná. Zo zmluvou súhlasia obe strany. V zmluve sa 

investor zaväzuje vybudovať na vlastné náklady obecnú materskú školu, verejnú prístupovú 

komunikáciu, oddychovú zónu, cyklotrasu, detské ihrisko. Zmluva rieši, že toto musí byť 

vybudované do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. V zmluve sú 

zadefinované aj sankcie za omeškanie. Investorom nebude dovolené napájanie na žumpový 

a studňový režim. Zmluva tak ako ju vidíme je definitívna a odsúhlasená oboma stranami. 

 

Uznesenie č. 17/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmluvu o spolupráci medzi obcou Hviezdoslavov 

a VIA DORSI, s. r. o.. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7 

 P. starosta v úvode tohto bodu sumarizoval, že prílohu tvorí viacero materiálov: 

dôvodová správa, stanovisko komisie, samotná urbanistická štúdia, komplexný urbanistický 

návrh, sprievodný list k UŠ, zmluva o spolupráci a splnomocnenie pre Baupoint s.r.o., ktorá 

zastupuje Via Dorsi, s.r.o.   

Predmetné pozemky nachádzajúce sa v kat. úz. Hviezdoslavova sú v právoplatnom 

Územnom pláne (ÚP) a jeho Zmenách a doplnkoch (ZaD) ozn. ako rozvojové plochy (RP). 

V právoplatnom ÚP obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie urbanistickej 

štúdie (UŠ) pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona a vyhlášky 55/2001 musí byť pred 

spracovaním UŠ najskôr spracované Zadanie UŠ, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. 

Platný ÚP obce Hviezdoslavov hovorí, že Zadanie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo (OcZ) 

obce. 

OZ vo Hviezdoslavove súhlasilo so začatím procesu obstarania UŠ za podmienky ver. 

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 4.4.2019, 

Uznesením č. 42/2019. Predmetná UŠ bola transparentne, v súlade s nastaveným postupom, 

zverejnená na webovom sídle obce 2.3.2021, do konania OcZ bez pripomienok verejnosti. 

Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja obce predmetnú UŠ oficiálne prerokúvala 

niekoľkokrát, formálne naposledy na svojom ostatnom zasadnutí dňa 28.1.2021. Jej 

stanovisko je súčasťou materiálu na rokovanie OcZ. Komisia sa podieľala i na koncipovaní 

samotnej Zmluvy o spolupráci, ktorá je vyústením vzájomných rokovaní a očakávaní oboch 

zmluv. strán. 

Komisia územného plánovania prerokovávala UŠ niekoľkokrát. Naposledy 28.1.2021. 

Stanoviská sú k dispozícii v prílohe. Do samotnej zmluvy boli zapracované aj pripomienky 

takého charakteru, aby sa neuvažovalo so žumpami, vysokými múrmi v okolí obslužných 

komunikácií, aby sa vytvárali dostatočne široké koridory. Súčasťou realizácie projektu bude 

vybudovanie cestnej komunikácie, chodníka a cyklotrasy na par. "C" č. 328 v parametroch 

podľa dopr. generelu súbežne s riešenou lokalitou. 

 

Uznesenie č. 18/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  predloženú urbanistickú štúdiu 

„OBYTNÁ ZÓNA PRI PARKU HVIEZDOSLAVOV“ od obstarávateľa VIA DORSI, s. r. 

o., spracovanú pre rozvojové plochy č. 2-01/2014 a 3-01/2014 za účelom spodrobnenia ÚPN 

obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 
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a) uzatvoriť Zmluvu o spolupráci, schválenú obecným zastupiteľstvom obce dňa 6. mája 

2021, 

b) vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie umožňujúce výsadbu 

vysokej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších, 

c) neuvažovať s nepriehľadnými a vysokými plotmi pozdĺž všetkých obslužných komunikácií, 

d) neuvažovať so žumpami a studňami ako prechodným, príp. dočasným riešením, 

e) zabezpečiť dopravné napojenie projektu so zohľadnením plánovanej okružnej križovatky 

na ceste II/503 v zmysle dopravného generelu. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8 

P. starosta informoval v tomto bode rokovania o nasledovných skutočnostiach: 

Zdôvodnenie podania návrhu je popísané v Žiadosti o uzavretie zmluvy, bode V. (str. 2). Na 

kreovaní zmluvy výrazne participoval člen Komisie územného plánovania, výstavby 

a rozvoja, Doc. Neogrády. Keď sa pozrieme na zmluvy, jedná sa o parcely 1253/1 a 155/48 

nachádzajúce sa v blízkosti Kvetoslavov zastávky. Žiadosť bola podaná ešte vo februári, ale 

viac krát sme zmluvnú stranu vyzvali na doplnenie. Vecné bremeno už bolo zaplatené, doklad 

o zaplatení je prílohou tohto bodu. V prílohe je aj geometrický plán, ktorý si vyžiadal Doc. 

Neogrády. Je to zmluva v prospech tretej osoby. Táto zmluva je odsúhlasená aj komisiou 

územného plánovania. 

 

Pripomienky z pléna nezazneli žiadne, preto návrhová komisia predniesla návrh 

uznesenia a poslanci hlasovali nasledovne. 

 

Uznesenie č. 19/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmluvu o zriadení vecných bremien medzi obcou 

Hviezdoslavov, Západoslovenskou distribučnou, a. s. a AuPortal SK, s. r. o., týkajúcu sa 

parciel č. 1253/1 a 155/48. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      
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Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9 

 

Predkladateľom tohto bodu OcZ je Ing. Takáč. Slova sa ujal p. starosta:  

Volíme členku do Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku Janu Zemanovú 

(Krajmer) a odvolávame členku Komisie kultúry, vzdelávania a športu Mgr. Jaroslavu 

Lackovičovú. Žiadosť o odstúpenie Mgr. Lackovičovej bola odovzdaná do podateľne 

obecného úradu.  

 

Uznesenie č. 20/2021: 

Obecné zastupiteľstvo   

a) v o l í  novú členku Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku Janu 

Zemanovú. 

b) o d v o l á v a  členku Komisie kultúry, vzdelávania a športu Mgr. Jaroslavu Lackovičovú. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10 

 

P. starosta informuje:  

V nadväznosti na Investičný plán projektov na r. 2021 – 2022, ktorý bol obecným 

zastupiteľstvom jednomyseľne vzatý na vedomie na zasadnutí dňa 17.12.2020 Uznesením č. 

89/2020, v ktorom dostali obe horeuvedené obnovy obecných budov vysoké priority na 

realizáciu, a ktoré boli neskôr niekoľkokrát prerokúvané a potvrdené príslušnými komisiami 

(Komisiou územného plánovania, výstavby a rozvoja a Komisiou pre rozpočet, financie 

a správu majetku obce) bola následne na prelome januára / februára 2021:  

1. na základe predloženej CP zo dňa 27.1.2021 u subjektu AMA GROUP, s. r. o. 

záväzne objednaná PD – Obnova Obecného úradu Hviezdoslavov, v celkovej 

výške 4.500,00 EUR vr. DPH, 

2. na základe predloženej CP zo dňa 27.1.2021 u subjektu M PRO, s. r. o. záväzne 

objednaná PD – Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov, v celkovej výške 

2.820,00 EUR vr. DPH. 

Oba subjekty hotové projektové dokumentácie (PD) pre stavebné povolenie (SP) 

odovzdali obci dňa 18.3.2021. 



11 

 

Na základe týchto skutočností nasleduje verejné obstarávanie, ktoré by malo v súlade 

s príslušnými zákonmi SR vyústiť v transparentnú súťaž príp. záujemcov o zhotovenie oboch 

týchto diel, a to v čo najkratšom možnom čase, vzhľadom na havarijný stav oboch budov. 

V záujme zvýšenia akcelerácie príslušných procesov je rovnako žiaduce poverenie 

starostu obce, aby následne podpísal zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi, a to v limitoch, 

ktoré by mali oscilovať okolo vypracovaných výkazov výmer jednotlivých projektov. 

Obe záležitosti boli jednohlasne schválené komisiou územného plánovania 28.1.2021. 

Obe budovy sú už za hranicou životnosti a potrebujú okamžitú sanáciu. Dôležité je, aby na 

rekonštrukciu boli využité letné mesiace, najmä v prípade materskej školy.  

   

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. 21/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e: 

a) zámer obnovy Obecného úradu Hviezdoslavov v súlade s projektovou 

dokumentáciou diela; poveruje obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa tohto diela a následne poveruje starostu obce podpísať zmluvu o dielo 

s víťazným uchádzačom do limitu max. 100.000,00 EUR vr. DPH. 

b) Zámer obnovy pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov v súlade s projektovou 

dokumentáciou diela; poveruje obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa tohto diela a následne poveruje starostu obce podpísať zmluvu o dielo 

s víťazným uchádzačom do limitu max. 135.000,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11 

Dňa 11.2.2021 prijalo obecné zastupiteľstvo (OcZ) na svojom 1. zasadnutí v r. 2021 

Uznesenie č. 3/2021, kde schválilo rozšírenie Materskej školy Hviezdoslavov do CZŠ sv. 

Martina a poverilo starostu obce aby v súčinnosti s riaditeľkou MŠ a prednostkou obecného 

úradu vykonali príslušné opatrenia k tomuto kroku. P. starosta zhodnotil, že dôvodová správa 

je pomerne rozsiahla, podrobne bola preberaná na zasadnutí vo februári. Zopakoval, že tam 

vieme umiestniť max. 42 detí v 3 triedach (2 na celodenný pobyt a 1 na poldenný pobyt bez 

spálne). Realizácia tohto rozšírenia MŠ k 1.9.2021 by dramatickým spôsobom pomohla obci 

Hviezdoslavov pri uplatnení novelizovanej legislatívy preklenúť toto mimoriadne náročné 

obdobie. Každému dieťaťu ktoré dosiahne vek 5 rokov, sme povinný zabezpečiť 

predprimárne vzdelávanie. Náš projekt sme v januári 2021 predstavili aj Odboru školstva na 
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Okresnom úrade v Trnave. Ten od prvého momentu projekt podporuje a obci poskytuje, 

vzhľadom na jej neľahkú a dlhodobo známu situáciu, mimoriadnu pozornosť a súčinnosť.  

Na základe týchto skutočností prebehli s Rímskokatolíckou cirkvou rokovania 

o zmluve o spolupráci, ktorých cieľom bolo ukotviť jednotlivé záväzky do zmluvného 

vzťahu, s cieľom pretaviť schválený zámer do reality. Všetky náležitosti sú podrobne 

popísané v návrhu zmluvy, ktorá je prílohou tohto bodu rokovania OcZ. Na kreovaní zmluvy 

participoval právny úsek obce, starosta obce a na pripomienkovanie bola vyzvaná ako 

prednostka obecného úradu, tak i súčasná riaditeľka MŠ Hviezdoslavov. 

Samotná zmluva bola sfinalizovaná až v uplynulých dňoch. Ku zmluve pribudol aj 

pôdorys priestorov. Definitívna výška poplatného vrátane DPH, ktorá bola dojednaná 

s Rímskokatolíckou cirkvou, je 1400 eur. V Tejto sume sú zahrnuté poplatky aj za energie a 

odvoz žumpy. Cirkev bude hradiť poistku, spolupodieľať sa na upratovaní. Zmluva bola 

pomerne dlhý čas u Bratislavskej arcidiecézy. V momentálnej fáze budeme musieť vyobstarať 

nábytok, podľa prepočtov na ktorých sa podieľal Ing. Šoka, by malo ísť o investíciu 5000 – 

6000 eur. Bude potrebné vyriešiť personálne zastrešenie MŠ. Deti budú môcť využívať 

spoločné priestory, výdajňu školskej stravy. Do priestorov CZŠ budú musieť byť 

umiestňované deti v predškolskom veku, nakoľko tomu budú prispôsobené priestory.  

Po pol roku sa bude celková výška poplatného prehodnocovať (suma by mala 

poklesnúť), nakoľko škola by mala byť už napojená na kanalizáciu a vodovod. Suma 

odplatného by potom nemala prevyšovať 1000 eur mesačne. 

Následne starosta vyzval poslancov na prípadné otázky a pripomienky. P. Takáč sa 

pýta, či výška finálnej sumy vychádzala od vedenia školy alebo od Bratislavskej arcidiecézy. 

Starosta odpovedal, že od Bratislavskej arcidiecézy, v zastúpení dekanom Mgr. Masiczom. 

Ing. Takáč hovorí aj o výhode umiestnenia práve detí v predškolskom veku, nakoľko deti si 

zvyknú na tieto priestory a pomôže to do istej miery pri ich etablácii pri prechode do prvého 

ročníka základnej školy.   Ing. Karaba vyjadril menšie sklamanie z toho, že toto riešenie je iba 

dočasné, lebo po naplnení CZŠ Materská škola už nebude môcť využívať tieto priestory. 

Z diskusie vyplynulo, že je potrebné hľadať ďalšie riešenia a možnosti, nakoľko už v tejto 

chvíli je kapacita materskej školy nepostačujúca. JUDr. Vanc vyzdvihol, že obec vyjednala 

s Cirkvou tzv. podtrhovú cenu a podobne poukázal na veľkoleposť a dobrú koncepciu 

priestorov ku počtu umiestnených detí.  

P. Karaba sa ešte pýta, ako je to s dotáciami na dieťa od štátu. Starosta upresnil, že  ide 

o podiel výnosu dane. Ak je počet detí v obecnej materskej škole nad 25, tak koeficient ostáva 

na úrovni 27,3 x prepočítaný podiel výnosu dane na dieťa (93,78), tak obec dostane 2560,19 

eur na rok na dieťa v materskej škole. Tieto údaje sú z minulého roku, v súčasnosti táto suma 

osciluje v hodnote cca 2800 eur. P. starosta ešte podotkol, že by bolo potrebné prehodnotiť 

výšku poplatku na čiastočnú úhradu materskej školy od rodičov, čo je v súčasnej dobe 35 eur. 

Táto suma je pomerne nízka. 

 

Uznesenie č. 22/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmluvu o spolupráci medzi obcou Hviezdoslavov 

a Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     
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Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 12 

 Predkladateľkou tohto bodu rokovania je p. prednostka obecného úradu Jana Krajmer, 

ktorá je poverená správou cintorína. 

 P. starosta udelil slovo p. prednostke, ktorá sumarizovala a popísala celkovú situáciu 

súvisiacu na pohrebiskom v obci Hviezdoslavov: na jestvujúcom pohrebisku doposiaľ neboli 

stanovené základné podmienky pri pochovávaní, pri prenajímaní hrobových miest, evidencia 

je chaotická a nepostačujúca. Preto sme považovali za viac ako nutné vypracovať 

prevádzkový poriadok pohrebiska, aby sme aj občanom ozrejmili, ako postupovať, keď im 

zomrie blízky, aj pre celkovú potrebu nastavenia podmienok pochovávania a uzatvárania 

nájomných zmlúv hrobových miest.  

Potreba prijatia nového VZN reflektuje na legislatívne zmeny, ktoré priniesla novela 

zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. s 

účinnosťou od 01.01.2020 s prechodnými ustanoveniami.  

Prevádzkovanie pohrebísk okrem iného zahŕňa aj vedenie evidencie hrobových miest 

a uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta. Ceny za poskytnuté služby boli upravené 

v miere inflácie a zahrňujú náklady spojené s údržbou pohrebiska obce Hviezdoslavov.  

Vzhľadom k tomu sme navrhli nastaviť poplatky za prenájom hrobových a urnových 

miest nasledovne: 

   Prenájom hrobového miesta na 10 rokov – jednohrob                               50 EUR 

   Prenájom hrobového miesta na 10 rokov – dvojhrob /dvojhĺbka/            100 EUR 

   Prenájom detského hrobového miesta na 10 rokov                                    25 EUR 

   Prenájom urnového miesta na 10 rokov                                                     25 EUR 

 

Návrh VZN, ktorým sa stanovuje „Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Hviezdoslavov“ je v súlade s § 18 ods. 1 Zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. VZN č. 

1/2021 bolo zverejnené občanom na úradnej tabuli obce aj webovom sídle, pripomienku sme 

nezaznamenali žiadnu. 

Zároveň p. prednostka dala na vedomie zriadenie virtuálneho cintorína obce 

Hviezdoslavov prostredníctvom spoločnosti 3W Slovakia, s. r. o,, ktorá prevádzkuje oficiálny 

portál slovenských cintorínov. Odkaz na virtuálny cintorín sa nachádza na webovej stránke 

obce v sekcii Obec Hviezdoslavov. 

P. prednostka poukázala na veľmi nízky počet zostávajúcich voľných hrobových 

miest, v max. počte 10. Takže do budúcna bude potrebné hľadať nové možnosti 

resp. vybudovať ďalší cintorín. Poslanec Ing. Kavecký pozitívne ohodnotil zámer 

vybudovania urnového hája, avšak vyjadril miernu nevôľu s úvahou zrušenia niektorých 

schátralých, neznámych či neoznačených hrobových miest. Podľa jeho slov, práve tieto hroby 

sú najstaršími historickými pamiatkami našej obce. P. prednostka objasnila, že v žiadnom 

prípade sa nebudú rušiť hroby s historickým významom, ale pôjde skutočne o hroby 

s označením „neznámi“, resp. o hroby, kde príbuzní už nie sú žijúci. V tejto záležitosti sa 

bude určite postupovať citlivo. 
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Uznesenie č. 23/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým 

sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hviezdoslavov. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 13 

Predkladateľom tohto bodu je starosta obce Marek Lackovič. Dňa 18.3.2021 prijalo 

obecné zastupiteľstvo (OcZ) na svojom 2. zasadnutí v r. 2021 Uznesenie č. 11/2021, ktoré 

schválilo predloženie žiadosti o príspevok na realizáciu projektu Športový areál bez bariér, 

spolufinancovanie projektu v celkovej výške 90 847, 36 eur a zabezpečenie financovania 

v prípade neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Počas spomenutého zasadnutia OcZ bol 

projekt, ktorý je i kľúčovou súčasťou Investičného plánu projektov obce na r. 2021 

s najvyššou prioritou č. 5, aj detailne prerokovaný. 

V nadväznosti na túto skutočnosť bolo následne začiatkom apríla 2021 spustené 

verejné obstarávanie zhotoviteľa diela, v súlade s príslušnými zákonmi SR. Priebeh verejného 

obstarávania podrobne mapujú priložené dokumenty, ktoré sú súčasťou materiálov tohto bodu 

rokovania OcZ. 

Je nadmieru pozitívnou správou, že vysúťažená cena za celý predmet zákazky – 

152.969,05 EUR vr. DPH, ktorú predostrel ŠPORTFINAL, s. r. o. (IČO: 44149671) je 

o takmer 30-tisíc EUR nižšia, než boli očakávania (resp. predpokladaná hodnota zákazky) na 

ostatnom zasadnutí OcZ 18.3.2021 vzhľadom na vypracovaný rozpočet, resp. výkaz výmer 

(181.694,72 EUR). 

 

Čo sa týka samotnej zmluvy o dielo (ZoD), klauzula v bod č. 14.6 hovorí, že: 

„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

- schválenie príslušnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(NFP) / dotácie na predmet zmluvy a následný podpis zmluvy o poskytnutí NFP / 

dotácie, a zároveň 

- preukázateľné schválenie postupu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bol 

podpis tejto zmluvy, ak sa takéto schválenie vyžaduje.“ 

Ponuku do súťaže predložili 3 subjekty: 1. PARA INVEST, s. r. o.Majerníkova 23, 

841 05 Bratislava. 2. ŠPORTFINAL, s. r. o. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava. 3. 

SPORTER, s. r.o. Esterházyovcov 1595/16,  924 01 Galanta. 
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Na projekt je už právoplatné stavebné povolenie, ktoré tvorí prílohu tohto bodu. 

Poslanec p. Cvengroš sa pýta, kedy sa stihne projekt zrealizovať. P. starosta odpovedá, že je 

to zakotvené v zmluve, termín zahájenia stavebných prác je do troch dní od odovzdania 

staveniska. Dielo by malo byť zhotovené do 4 mesiacov od odovzdania staveniska. 

Mgr. Almášiová sa pýta na možnosť zazimovania areálu. Ale p. starosta  odpovedá, že takáto 

alternatíva nie je zazmluvnená.  

 

Uznesenie č. 24/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmluvu o dielo medzi obcou Hviezdoslavov 

a ŠPORTFINAL, s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, v súlade s výsledkom 

verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „Športový areál Bez bariér vo 

Hviezdoslavove“. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 14 

P. starosta v úvode tohto bodu sumarizoval nasledovné skutočnosti: V nadväznosti na 

aktuálny a platný Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií obecného 

zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, v súlade s § 16 ods. 4 písm. b) Rokovacieho poriadku, boli 

predložené správy, resp. vyhodnotenia činnosti štyroch príslušných komisií za rok 2020. 

Starosta ďakuje za vyhotovenie správ. Zvyšné komisie, resp. ich predsedníčky / predsedovia, 

predložia svoje správy na najbližšom plánovanom zasadnutí OcZ. Tatiana Skybová, Ing. 

Adam Takáč, Mgr. Janka Almášiová predložili tieto správy, teda starosta prenechal slovo im, 

aby zhrnuli činnosti ich komisií za predchádzajúci rok. 

Mgr. Almášiová požiadala p. starostu o zhrnutie činnosti sociálnej komisie. P. 

starosta poďakoval členom komisie za nasledujúce aktivity: Za založenie Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Tik-tak rodinnom centre. Za predsedu bol zvolený pán Jozef Strešňák. Počas 

pandémie boli k dispozícii našim dôchodcom a zabezpečovali im v prípade núdze nákupy. 

Členovia soc. komisie aktívne prispeli k rozbehnutiu uzamykateľného stojiska na kontajnery 

v záhradách pre občanov. Podieľali sa aj na osobnom rozdávaní rúšok občanov našej obce. 

Ako aj rozdávali rúška i Vianočné pohľadnice od našich škôlkarov pre seniorov obce.  

Poslankyňa Skybová taktiež podala správu, ale keďže nebola prítomná, starosta 

v krátkosti zhrnul činnosť komisie na ochranu verejného záujmu. Komisia na ochranu 

verejného záujmu (ďalej iba „Komisia“) v roku 2020 neobdržala žiadny podnet ani oznámenie 

na konanie v rámci ochrany verejného záujmu. Komisia konala podľa právomocí ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z., na základe ktorého bola zriadená. A to: 
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 prijala písomné oznámenie v rozsahu Čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

 predložila návrh Obecnému zastupiteľstvu na začatie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu,  

 kontrolovala dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o 

obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hl. kontrolóra). 

 

Poslankyňa Skybová predložila správu komisie pre rozpočet, financie a správu 

majetku obce. Komisia sa počas roku 2020 venovala nasledovným činnostiam: 

 vypracovávala stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, 

podieľala sa na kontrole jeho plnenia a čerpania, 

 vypracovávala návrhy na schválenie a zmeny obecného rozpočtu na základe 

podkladov ostatných komisií, 

 vypracovávala stanoviská k návrhom na zavedenie, zmenu alebo zrušenie miestnych 

daní a poplatkov, kde vypracovala dôslednú analýzu v rámci odpadového 

hospodárstva  

 vypracovávala stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k 

najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom 

 zaujímala stanoviská k návrhu záverečného účtu obce a k výročnej správe obce 

 zaujímala stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej 

bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním, 

 zaujímala stanovisko k VZN o cintorínskych poplatkoch, 

 podávala návrhy Obecnému zastupiteľstvu na úseku rozpočtu, financií a správy 

obecného majetku. 

 

Ing. Takáč zhrnul činnosti bezpečnostnej komisie za r. 2020: 

Počas roku 2020 sme pracovali na doplnení dopravného značenia. Keďže neexistoval postup z 

predchádzajúcich rokov museli sme začať nanovo a preto tento proces trval nejakú dobu, ale 

všetky povolenia sme nakoniec získali a v roku 2021 sa vykonalo jeho osadenie. V rámci 

dopravného značenia sa zisťoval aj stav vodorovného dopravného značenia a dopravných 

zrkadiel, ktoré budú zároveň so zvislým dopravným značením riešené v roku 2021. Do 

zoznamu zrealizovaného osvetlenia pribudla posledná neosvetlená ulica v správe obce - 

Kríková ulica. Na stromovej ulici sa začalo s realizáciou, ale projekt bude dokončený v roku 

2021. 

Koniec roka bol poznačený dvomi celoplošnými testovaniami, ktoré boli 

zorganizované obcou a podieľali sa na tom ako zamestnanci obecného úradu s poslancami aj 

dobrovoľníkmi. Všetkým patrí naša veľká vďaka. 

V rámci komisie sme spolu zo zamestnancami a dobrovoľníkmi riešili otázku nákupov 

pre ľudí v karanténe. Tu sa vytvorila skupina ľudí, ktorá si pomáhala týmto spôsobom. Ďalšou 

činnosťou bolo roznášanie rúšok počas jari. Počas nocí sme chodili hliadkovať po obci v 

rámci susedných hliadok. V obci bola realizovaná prvý krát plošná oprava výtlkov, čím sa stal 

prechod po uliciach bezpečnejším aj pre motoristov, cyklistov a chodcov. V neposlednom 

rade bola inštalovaná wi-fi sieť po obci - Wi-fi4U. Na túto infraštruktúru sme boli schopní 

napojiť rozšírenie kamerového systému do Podhája a na vlakovú zastávku. 

V mene komisie Ing. Takáč vyjadril poďakovanie starostovi Marekovi Lackovičovi za 

jeho prácu na zvýšení bezpečnosti v obci, teda najmä za realizáciu chodníka z HB na stanicu. 

Taktiež aj počas prvej vlny pandémie zorganizoval rozdávanie rúšok, rozdávanie vitamínov 

pre dôchodcov s respirátormi, zrealizovanie osvetlenia a mnoho ďalšieho. Následne 

poďakovanie smeroval aj prednostke Janke Zemanovej za jej nasadenie a prácu počas 
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testovania, pomoc pri výrobe rúšok počas prvej vlny a koordináciu pri distribúcii vitamínov a 

respirátorov a mnoho ďalších aktivít. V neposlednom rade aj veľká vďaka všetkým 

poslancom a dobrovoľníkom počas testovania, roznášania rúšok, nákupu pre ľudí v karanténe 

a pri testovaní.  

 

Uznesenie č. 25/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  predložené správy o činnosti komisií za 

r. 2020. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 15 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.02.2019 Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci, na 

základe ktorej Advokát poskytuje pre Klienta právne poradenstvo a zastupovanie 

v dohodnutom rozsahu. Vzhľadom na zvýšený objem právnych vecí na riešenie 

a preukázateľne zvýšenie časových nárokov Klienta na právnu pomoc, sa zmluvné strany 

dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany 

dohodli, že Článok IV bod 1 Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 08.02.2019 sa 

mení nasledovne: „Advokát a Klient si dohodli v súlade s § 5 vyhl. Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 

poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov mesačnú odmenu vo výške 650,- 

€ / bez DPH (slovom: šesťstopäťdesiat eur) za dohodnuté maximálne 13-hodinové mesačné 

využitie právnej služby. V dobe uzatvorenia zmluvy nie je Advokát platcom DPH. V prípade, 

ak sa Advokát počas trvania zmluvy stane platcom DPH, zvyšuje sa odmena dojednaná v 

tomto bode o výšku DPH v zmysle platných právnych predpisov.“ 

 

 Z pléna nezazneli žiadne pripomienky, preto návrhová komisia predniesla uznesenie č. 

26/2021 a poslanci hlasovali nasledovne. 

 

Uznesenie č. 26/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 1 medzi obcou Hviezdoslavov a JUDr. 

Petrom Reiszom, advokátom. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   
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Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 16 

Predkladateľom tohto bodu OcZ je starosta obce Marek Lackovič, ktorý všetkých 

prítomných uviedol do problematiky a zdôvodnil aj v dôvodovej správe nasledovne: 

V nadväznosti na Investičný plán projektov (IPP) na r. 2021 – 2022, ktorý bol 

obecným zastupiteľstvom jednomyseľne vzatý na vedomie na zasadnutí dňa 17.12.2020 

Uznesením č. 89/2020, v ktorom dostal horeuvedený projekt areálu vysokú prioritu na 

realizáciu, čo bolo následne priebežne niekoľkokrát prerokúvané a potvrdené príslušnými 

komisiami (Komisiou územného plánovania, výstavby a rozvoja a Komisiou pre rozpočet, 

financie a správu majetku obce) bola následne vytvorená pracovná komisia, ktorá sa tomuto 

projektu začala intenzívne špeciálne venovať, v zložení starosta obce & predseda 

a podpredseda Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja. 

Výsledkom je vizualizácia projektu, jeho orientačný rozpočet a harmonogram ďalších 

krokov, ktoré sú prílohami tohto bodu. 

Tzv. modus operandi bol nastavený takým spôsobom, že o areál, ktorý by mohol už 

počas avizovanej nultej fázy obsahovať benefity ako: 

 ihriská na plážový volejbal, 

 komunitné záhradkárčenie, 

 nové gastro služby v obci, 

 vytvorenie pláže s lehátkami a slnečníkmi, 

 vytvorenie ohnísk na opekanie, posedenie, 

 bezpečnejšiu možnosť parkovania, 

 možnosť organizovania napr. sobotných trhov, bazárov, piknikov, opekačiek, 

workshopov, turnajov, rôznych kultúrnych & športových akcií a ďalších eventov... 

 tzv. „biofarming“, 

 letnú knižnicu, 

 letné kino, 

 novú výsadbu zelene, 

 skultúrnenie a zhodnotenie celého obecného pozemku, 

 veľkokapacitnú zatrávnenú plochu so zavlažovaním, 

a pod. by sa bezodplatne staral nájomca, ktorý by si zároveň na časti parc. č. 240/632 

o rozlohe cca. 2 ha, v rámci voľnočasového areálu, vykonával & prevádzkoval po dobu 2 

rokov drobnú farmársku činnosť, priamy predaj z pestovateľských skleníkov, gastro služby 

a pod.. Zámer prenájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, resp. nájomná zmluva, je 

v štádiu vyhotovovania,  predložená bude na ďalšom zasadnutí OcZ, v súlade s príslušnými 

zákonnými predpismi. 

Rovnako prebiehajú rokovania s majiteľmi štrkovísk nachádzajúcich sa 

v bezprostrednom dotyku s týmto územím, na ktorých má obec záujem umožniť vykonávanie 

letnej rekreácie, hoci aj v špecifickom režime, o ktorom bude transparentne informovať. 

V záujme zvýšenia akcelerácie príslušných procesov je rovnako žiaduce poverenie 

starostu obce, aby následne podpísal zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi, resp. vyhotovil 



19 

 

objednávky, a to v limite, kt. by mal oscilovať okolo hodnoty avizovanej v IPP, čo je 35 000 

eur vrátane DPH. 

Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja na svojom zasadnutí dňa 20.4.2021 

zobrala na vedomie správu o stave projektu Šibenička a odporučila pokračovať v 

sprevádzkovaní areálu podľa nultej fázy projektu. 

Starosta poznamenal, že je možný 2-3 týždňový sklz, ale robíme všetko preto, aby 

nenastal. Podrobnejšie si preberiemie na ďalších OcZ, kedy tu zrejme budeme mať aj osobne 

nájomcu, aby odprezentoval projekt. Nájomca prevádzkuje podobný areál aj v prímorskom 

letovisku v Čiernej hore. 

Slova sa ujal poslanec p. Cvengroš, ktorý humorne poznamenal, že leto nám klope na 

dvere a termín realizácie je naozaj „šibeničný“. Vyjadril aj potešenie a zároveň vďaku nad 

realizáciou samotného projektu. 

P. starosta ešte poznamenal, že nájomca areálu bude tzv. správcom celého areálu, 

investuje cca 60 000 eur do vybavenia (mobiliár a pod.), a bude sa o celý areál starať, 

udržiavať ho a zároveň strážiť.  

 

Uznesenie č. 27/2021: 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer realizácie Voľnočasového areálu 

Šibenička; poveruje obecný úrad, aby zrealizoval verejné obstarávanie, ak to bude 

príslušnými zákonmi SR vyžadované a následne poveruje starostu obce podpísať zmluvu 

(resp. zmluvy) o dielo s víťazným uchádzačom (resp. uchádzačmi), príp. vyhotoviť 

objednávku (resp. objednávky) do súhrnného limitu max. 35.000,00 EUR vr. DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 17 

Predkladateľkou tohto bodu je poslankyňa p. Skybová v kooperácii s hlavným 

kontrolórom JUDr. Vancom, ktorý následne ozrejmil skutočnosti popísané aj v dôvodovej 

správe. 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí dňa 4.6.2020 zobralo 

na vedomie  Uznesením č. 37/2020 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 (ďalej len ako „ústavný zákon“) doručený Obecnému 

zastupiteľstvu vo Hviezdoslavove dňa 4.6.2020 o nečinnosti predchádzajúceho starostu 

Mareka Kúdelu, 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 (ďalej iba 

„Oznámenie“). 
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Dňom podania podnetu Komisie verejného záujmu Obecnému zastupiteľstvu vo 

Hviezdoslavove sa predmetné konanie začalo. Obecné zastupiteľstvo následne poverilo 

poslankyňu Tatianu Skybovú, aby v danej veci konala v mene obecného zastupiteľstva 

a komunikovala s p. Kúdelom. Celá vec bola prejednaná s poriadkovou komisiou. 

V zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona bolo obdržané vyjadrenie a to písomným 

vyjadrením p. Mareka Kúdelu zo dňa 27.11.2020, ktoré tvorí prílohu Dôvodovej správy. Na 

splnení podmienky podania písomného Oznámenia sa uzniesla aj Komisia na ochranu 

verejného záujmu a to dňa 14.04.2021 následným stanoviskom: Stanovisko komisie je, že si 

M. Kúdela svoju povinnosť splnil a to písomným oznámením v zmysle čl. 9 ods. 4. Preto 

komisia navrhuje túto záležitosť uzavrieť bez uloženia pokuty.  

Splnením si podmienky podania písomného Oznámenia končí mandát v poverení 

Tatiany Skybovej konať v mene obecného zastupiteľstva, teda JUDr. Vanc skonštatoval, že je 

potrebné zrušiť p. Skybovej plnomocenstvo v tejto veci. 

 

Uznesenie č. 28/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov sa vo veci konania o ochrane verejného záujmu 

začatého dňa 04.06.2020 voči osobe bývalého starostu Mareka Kúdelu za údajné nepodanie 

oznámenia verejného funkcionára podľa čl. 8 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ako "zákon 

357/2004"),  

a)  u z n i e s l o  na tomto Rozhodnutí. Marek Kúdela podal písomne oznámenie podľa čl. 8 

ods. 5 zákona 357/2004 dodatočne vo vyjadrení zo dňa 27.11.2020 a nie v lehote 30 dní 

po uplynutí jedného roka od skončenia funkcie, nakoľko jeho mandát zanikol 10.12.2018 

a dôvody oneskoreného podania riadne odôvodnil. Obecné zastupiteľstvo pri rozhodovaní 

zobralo do úvahy skutočnosť, že Marek Kúdela neporušil zákaz podľa čl. 8 ods. 3 zákona 

357/2004 a od začiatku konania aktívne vo veci komunikoval a poskytoval súčinnosť. Na 

základe týchto dôvodov považuje povinnosť pána Kúdelu za splnenú a vo veci neukladá 

bývalému verejnému funkcionárovi pokutu v zmysle čl. 9 ods. 10 písm. c) dotknutého 

zákona. Vydaním tohto rozhodnutia sa konanie zastavuje a rozhodnutie vo veci je 

konečné. 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e, že zaslaním rozhodnutia končí mandát Tatiany Skybovej na 

konanie v mene obecného zastupiteľstva v tejto veci a v prípade akýchkoľvek následných 

podaní zo strany Mareka Kúdelu, tieto dá na vedomie obecnému zastupiteľstvu obce 

Hviezdoslavov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová      

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 18 

V závere rokovania OcZ p. starosta ešte oznámil, že procesujeme očkovanie seniorov 

starších ako 60 rokov. Informácie boli doručené seniorom v listinnej podobe. Všetky ostatné 

informácie sú zverejnené.  

K bodu 19 

P. starosta vyzval všetkých prítomných na prípadné otázky a pripomienky. Keďže 

verejnosť prítomná nebola a pripomienky už nezazneli, poďakoval všetkým prítomným 

a ukončil obecné zastupiteľstvo. 

 

V Hviezdoslavove, 06.05.2021 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

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

 

 

 

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

Marek Lackovič 

  starosta obce 

 

 

 

 

    


