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Zápisnica  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 17.12.2020 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce 

  Jana Zemanová, prednostka obecného úradu 

    

Prítomní poslanci:   Ing. Adam Takáč 

     Ing. Ján Karaba 

     Ing. František Kavecký    

  Patrik Cvengroš 

  Mgr. Janka Almášiová 

  Tatiana Skybová 

 

 

Ďalší prítomní:  JUDr. Mário Vanc - hlavný kontrolór obce  

 

Neprítomní:  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová (poslanec OZ) – ospravedlnená  

 

 

Ostatní prítomní: zasadnutie bolo verejné, avšak bez prítomnosti verejnosti 

   

 

Návrh programu: 

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

02. Kontrola plnenia uznesení, čerpania rozpočtu a rezervného fondu 

03. Dodatok 1/2020 k VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ 

04. Odvolanie a voľba členov komisií 

05. Investičný plán projektov obce Hviezdoslavov na r. 2021 a 2022 

06. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2021 

07. Výročná správa obce Hviezdoslavov za r. 2019 

08. Urbanistická štúdia – Priemyselný park „Astrum“ (XL four, s. r. o.) 

09. Zadanie pre spracovanie UŠ – „Broskyňová“ (Construction 1, s. r. o.) 

10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020 + odb. stanovisko hl. kontrolóra 

11. Návrh rozpočtu na r. 2021 + odborné stanovisko hl. kontrolóra 

12. Zámer prenájmu obecného pozemku (Miestna org. SRZ, Šamorín) 

13. Nájomná zmluva (Miestna org. SRZ, Šamorín) 

14. Žiadosť o NFP – „Vodozádržný park Hviezdoslavov“ 

15. VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a s drobnými stav. odpadmi (SO) 

16. VZN 3/2020 o miestnych daniach a o poplatku za KO a drobný SO 

17. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (pozemky pre obecnú ZŠ) 

• Zmluva o bud. kúpnej zmluve (FINECONNECTION, s. r. o.) 

• Zmluva o bud. kúpnej zmluve (LETOROSTY, s. r. o.) 

18. Rôzne 

19. Diskusia a záver 
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K bodu 1 

Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril starosta obce, Marek Lackovič, o 18:00 

hod. Privítal všetkých prítomných. Pripomenul, že z OcZ sa vykonáva obrazovo-zvukový 

záznam. Informoval, že prítomných je 5 poslancov, preto je OcZ plne uznášaniaschopné, že 

poslanec Ing. Takáč príde s malým oneskorením a poslankyňa Ing. Dominika Šalátová 

Sumihorová sa ospravedlnila z rodinných dôvodov. Starosta taktiež poznamenal, že OcZ sa 

koná za sprísnených epidemiologických podmienok.  

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu a dal poslancom OcZ  

hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 85/2020: 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X     

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

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 Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľa: Ing. Andreu Marko, PhD. 

Starosta obce dal poslancom OcZ o návrhoch hlasovať. 
 

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

a Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X     

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč      

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

Starosta privítal aj Ing. Takáča, ktorý sa  dostavil s malým omeškaním a môže už hlasovať 

v ďalších bodoch. 
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c) Návrh programu 

Starosta obce skonštatoval, že v návrhu programu OcZ neboli navrhnuté žiadne zmeny. 

Požiadal preto návrhovú komisiu o prednesenie návrhu programu a dal poslancom OcZ 

o návrhu hlasovať. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X    

Ing. Ján Karaba X    

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová X   

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X    

Predložený návrh programu bol schválený. 
 

Starosta informoval, že napriek tomu, že zasadnutie je verejné, občania nie sú prítomní. 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení, čerpania rozpočtu a rezervného fondu 

 

Starosta obce konštatoval, že všetky podstatné záležitosti boli oznamované na porade 

poslancov priebežne, že uznesenia sú plnené priebežne. Poznamenal, že od porady poslancov 

sa prakticky nič nezmenilo. Čerpanie rozpočtu, rezervného fondu a prehľady o účtoch sú 

jasné a spísané  ku 30.11.2020. Starosta informoval, že dnes na porade sa preberalo work-

outové ihrisko, kde bude potrebné ešte dokončiť oplotenie a zaštrkovanie ihriska 

certifikovaným štrkom, zo strany p. Prešinského, v zmysle vzájomných dohôd. Čo sa týka 

územného plánu, príprava verejného obstarávania beží. Projektový úsek bol zahltený 

v súvislosti s revitalizáciou rybníka v Podháji a vodozádržným parkom. 

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

OcZ o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 86/2020: 

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

a) plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) aktuálne finančné štatistiky vyplývajúce z predložených dokumentov.  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3  

Dodatok 1/2020 k VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ 
 

Dňa 1.1.2021 nadobúda účinnosť Zákon č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 

245/2008 (školský zákon). Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.  

Zjednotené boli teda príspevky na sumu 35 € na mesiac. Výška mesačného príspevku na dieťa 

sa nebude odvíjať od trvalého pobytu rodičov. Výška mesačného príspevku v roku 2021 

zostane na rovnakej výške ako v roku 2020, a teda nebude rásť. 

 

P. starosta informoval, že v stanovenej lehote prišla jedna pripomienka od p. Ing. Igora 

Adamovica. P. Adamovic je znepokojený a vyjadruje nesúhlas s poplatkom u predškolákov 

a zároveň navrhuje ponechať bezplatné školné pre predškolákov. Pripomienku vyhodnotila 

predkladateľka návrhu p. Sumihorová nasledovne: Podľa školského zákona sa príspevok v 

materskej škole neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. V 

predkladanom dodatku VZN sa zjednocuje len výška príspevku, ostatné náležitosti sú platné 

podľa zákona. 

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

OcZ o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 87/2020: 

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

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hviezdoslavov. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K Bodu 4 

Odvolanie a voľba členov komisií 

Členovia predmetných komisií sa rozhodli vzdať členstva v komisiách z dôvodu časovej 

zaneprázdnenosti. I naďalej však chcú určitým spôsobom participovať na ďalšom rozvoji 

obce. 

P. starosta poznamenal, že 5 členov sa odvoláva, jeden člen sa volí. Momentálne 

zaznamenávame dopyt po členoch do niektorých komisií, predovšetkým do stavebnej či 

bezpečnostnej.  
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Nakoľko už neboli ďalšie otázky ani poznámky ku tomuto bodu, starosta obce požiadal 

návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia a dal poslancom OcZ hlasovať. 

 

Uznesenie č. 88/2020: 

Obecné zastupiteľstvo   

o d v o l á v a   

a) členku Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja Ing. J. Polakovič, 

b) členku Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce Ing. J. Polakovič, 

c) člena Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce P. Bogáňa, 

d) členku Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce Ing. J. Púčikovú, 

e) členku Sociálnej komisie Mgr. Timeu Fiedler. 

V o l í 

a) členku Sociálnej komisie Ivetu Laurovičovú. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K Bodu 5 

Investičný plán projektov obce Hviezdoslavov na r. 2021 a 2022 

Na uplynulých zasadnutiach Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja (ďalej len 

komisia) starosta obce odprezentoval vypracovaný Investičný plán projektov (IPP) na 

nasledujúce roky. Plán vznikal v súčinnosti s jednotlivými členmi komisie a projektovým 

manažérom obce, Ing. Vratkom Šokom. Predchádzala mu séria odborných diskusií s členmi 

príslušnej komisie, s prednostkou obecného úradu a stavebným úradom obce. Výstupy 

schválené komisiou boli transponované do návrhu rozpočtu na r. 2021, ktorý sa schvaľuje 

rovnako na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Vzhľadom na ambíciu komunikovať 

s verejnosťou transparentne, otvorene a moderne, predkladáme tento IPP na dnešné rokovanie 

OcZ. 

Starosta poznamenal, že investičný plán je živý dokument prejednávaný každý týždeň. 

Investičný plán vzniká ku 8.12.2020 a treba vyvíjať snahu čo najviac projektov 

pretransformovať na budúci rok. Nejaké projekty sú pripravené aj v zásobníku.  

Starosta obce sa opýtal na pripomienky poslancov, a keďže z pléna nezazneli žiadne podnety, 

požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OcZ o návrhu 

hlasovať. 
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Uznesenie č. 89/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  b e r i e  n a  v e d o m i e  Investičný plán 

projektov na r. 2021 a 2022. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K Bodu 6 

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2021 

 

Plán kontrolnej činnosti vypracoval hlavný kontrolór obce JUDr. Mário Vanc na obdobie 1. 

Polroku 2021 (od 1.1. 2021 – 30.6. 2021). Plán vypracoval podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Kontrolnú činnosť bude kontrolór vykonávať v zmysle: zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o finančnej 

kontrole a audite“); zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí; zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“); 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o slobode informácií“); Všeobecne záväzných 

nariadení obce a interných predpisov obce. 

Kontrola vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite bude zameraná na 

kontrolu:  

a) správnosti vystavenia a zaúčtovania: 

- príjmových a výdavkových pokladničných dokladov; 

- likvidačných listov dodávateľských faktúr; 

- odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv; 

- interných dokladov. 

b) správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej 

klasifikácie 

Bude vykonávaná kontrola aj v ostatných oblastiach: zverejňovania povinných informácií v 

zmysle zákona o slobode informácií a zákona o verejnom obstarávaní; správnosti využitia 

poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu; správnosti 

využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov Európskej únie v súlade s 

dotknutou legislatívou a nariadeniami Európskej únie; dodržania postupu pri prevodoch 

majetku obce; vývoja dlhu obce; výberu dane z nehnuteľností a poplatku; dodržania postupu 

pri žiadostiach o poskytnutie informácií; evidencie a vybavovania sťažností a petícií; návrhov 

zmlúv predkladaných obecnému zastupiteľstvu; plnenia uznesení obecného zastupiteľstva; 
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plnenia úloh stanovených v zápisniciach z obecného zastupiteľstva; vykonaná na základe 

oprávnených požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.  

P. starosta vyzval JUDr. Vanca aby sa vyjadril. JUDr. Vanc v krátkosti sumarizoval, že plán 

kontrolnej činnosti vypracoval podľa zákona, je vyhotovovaný na obdobie pol roka, a 

kontrolná činnosť je vykonávaná priebežne. Hlavný kontrolór by sa chcel v najbližšom 

období zamerať na zvýšenie transparentnosti webovej stránky obce a dopĺňaniu údajov na 

stránku. 

K uvedenému nezazneli žiadne pripomienky zo strany poslancov, preto starosta požiadal 

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

Uznesenie č. 90/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2021. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K Bodu 7 

Výročná správa obce Hviezdoslavov za r. 2019 

Pán starosta ocenil úroveň vypracovania Výročnej správy obce Hviezdoslavov za r. 2019 

a poďakoval prednostke obecného úradu Jane Zemanovej za jej prípravu. Poďakoval aj 

komisii pre financie, rozpočet a správy majetku, ktorá ju prerokovala. Výročná správa je 

prehľadne rozčlenená na kapitoly, je aktuálna a zaujímavá. Niektoré štatistiky sú síce 

postaršie, ale napriek tomu je tam mnoho aktuálnych informácií. Výročná správa je o 

základných charakteristikách obce, plnení úloh obce, obsahuje informácie o vývoji obce 

z pohľadu rozpočtovníctva a pohľadu účtovníctva, zdrojoch krytia, majetku, pohľadávkach, 

o činnostiach jednotlivých komisií. Správa sumarizuje hospodársky výsledok za r. 2019 a aj 

budúci predpokladaný vývoj obce.  

Starosta vyzval poslancov ku dotazom k danému bodu. Otázky a pripomienky nezazneli, 

preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OcZ 

o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 91/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  Výročnú správu obce za rok 

2019 s podmienkou zapracovania pripomienok Komisie pre rozpočet, financie a správu 

majetku obce. 
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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 X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K Bodu 8 

Urbanistická štúdia – Priemyselný park „Astrum“ (XL four, s. r. o.) 

P. starosta podal nasledovné informácie: Predmetné pozemky nachádzajúce sa v kat. úz. 

Hviezdoslavova sú v právoplatnom Územnom pláne a jeho Zmenách a doplnkoch označované 

ako rozvojové plochy . 

V právoplatnom územnom pláne (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 obce. 

OcZ vo Hviezdoslavove súhlasilo so začatím procesu obstarania UŠ za podmienky verejného 

prerokovania zadania aj návrhu UŠ pre tento projekt prostredníctvom odborne spôsobilých 

osôb v zmysle § 2a stavebného zákona, a to na svojom zasadnutí dňa 1.8.2019, Uznesením č. 

95/2019. Predmetná aktualizovaná UŠ bola transparentne zverejnená na webovom sídle obce 

1.12.2020, bez pripomienok verejnosti. 

Starosta pripomenul, že k tomuto bodu bolo aj verejné zhromaždenie 16.1.2020, kde bolo 

mnoho podnetov prediskutovaných. Starosta kladie dôraz na dodržanie jednotlivých 

pripomienok z nasledujúceho Uznesenia č. 92/2020. Je nutné vymedziť umiestnenie krytých 

stojísk na separáty. Pre ubytovacie služby treba uvažovať s vytvorením ubytovacích kapacít 

rôznych kategórií. Do kategórie ubytovňa umiestniť maximálne 200 miest. Vytvoriť pás 

izolačnej zelene pozdĺž uvažovanej cyklotrasy vedenej po okraji areálu a podieľať sa na jej 

realizácii. Ďalej navrhnúť a zrealizovať prepojenie do obce pre peších, navrhnúť a zrealizovať 

dostatočné kapacity statickej dopravy, využiť obnoviteľné zdroje energie, a to v maximálnej 

miere a zároveň uvažovať napr. o zelených strechách. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OcZ 

o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 92/2020: 

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

štúdiu „Priemyselný park Astrum“ od obstarávateľa XL four, s. r. o., spracovanú pre 

rozvojovú plochu č. 39 za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou 

dodržať nasledujúce pripomienky: 

a) V záujme vytvorenia priestorových a technických možností pre etablovanie širokého 

spektra obslužných prevádzok treba navrhnúť také členenie územia na jednotlivé sekcie, 
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aby bolo možné uvažovať aj s umiestnením menších prevádzok s rozvojom malého 

a stredného podnikania v území priemyselného parku. 

b) Nutné vymedziť umiestnenie krytých stojísk na separáty. 

c) Do koncepcie technickej a dopravnej infraštruktúry treba uvažovať aj so sprístupnením 

zvyšnej časti lokality 39 s napojením na kruhový objazd obsluhujúci križovatku 

Hviezdoslavov, Mierovo, Hviezdoslavov – Záhrady. 

d) Pre ubytovacie služby treba uvažovať s vytvorením ubytovacích kapacít rôznych kategórií. 

Do kategórie ubytovňa umiestniť maximálne 200 miest. 

e) Vytvoriť pás izolačnej zelene pozdĺž uvažovanej cyklotrasy vedenej po okraji areálu 

a podieľať sa na jej realizácii. 

f) Vytvoriť izolačnú zeleň od hlavnej komunikácie II/503. 

g) Navrhnúť a zrealizovať terminály hromadnej dopravy. 

h) Navrhnúť a zrealizovať prepojenie do obce pre peších. 

i) Navrhnúť a zrealizovať dostatočné kapacity statickej dopravy. 

j) Využiť obnoviteľné zdroje energie, a to v maximálnej miere a zároveň uvažovať napr. 

o zelených strechách. 

k) Navrhnúť a zrealizovať odkanalizovanie celej lokality. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K Bodu 9 

Zadanie pre spracovanie UŠ – „Broskyňová“ (Construction 1, s. r. o.) 

Starosta v krátkosti sumarizoval nasledovné informácie: Predmetné Zadanie pre spracovanie 

UŠ bolo transparentne zverejnené na webovom sídle obce 1.12.2020, bez pripomienok 

verejnosti. Starosta informoval, že ku danému bodu zasadala Komisia územného plánovania, 

výstavby a rozvoja dňa 30.11. 2020 o 18:00 hod. Komisia hlasovala jednohlasne za. Komisia 

odporučila začať proces obstarania urbanistickej štúdie, za podmienky dodržania 

nasledovného: 

Územie je potrebné riešiť podľa nových regulatívov ÚPN obce Hviezdoslavov. 

- Treba vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie umožňujúce výsadbu 

vysokej zelene formou alejí a umožňujúcu bezpečný pohyb peších. 

- Neuvažovať s nepriehľadnými vysokými plotmi pozdĺž obslužných komunikácií. 

- Vymedziť priestory pre umiestnenie kontajnerov pre separáciu a zhromažďovanie odpadov. 

- Podieľať sa na vytvorení cyklotrás a peších prepojení v dotknutom území. 

- Podieľať sa v primeranej miere na vybudovaní prístupovej komunikácie, privedení 

inžinierskych sietí a následnej rekonštrukcii komunikácií. 
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- Navrhnúť prístupovú trasu do územia pre stavebné mechanizmy a dodávateľov tak, aby sa v 

čo najmenšej miere doprava dotkla súčasných obyvateľov a už jestvujúcich komunikácií. 

- Pri výstavbe treba uvažovať s funkčnou kanalizáciou, nie je možné uvažovať so žumpami 

ako prechodným riešením. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OcZ 

o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 93/2020: 

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie: 

Urbanistická štúdia – Rodinné domy a infraštruktúra obytnej zóny „Broskyňová“ – 

Zadanie pre urbanistickú štúdiu, investorom Construction 1, s. r. o., Klincová 35, 821 08 

Bratislava, za podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie 

pre rozvojové územie č. 23, a to všetko prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 

2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov, a taktiež za podmienky dodržania nasledovného: 

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

b) vytvoriť dostatočne široké koridory pre obslužné komunikácie umožňujúce výsadbu 

vysokej zelene formou alejí a bezpečný pohyb peších, 

c) neuvažovať s nepriehľadnými vysokými plotmi pozdĺž obslužných komunikácií, 

d) vymedziť priestory pre umiestnenie kontajnerov pre separáciu a zhromažďovanie 

odpadov, 

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

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

inžinierskych sietí a následnej rekonštrukcii komunikácií, 

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

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

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

žumpami ako prechodným riešením. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K Bodu 10 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020 + odb. stanovisko hl. kontrolóra 

Obec Hviezdoslavov predkladá na schválenie návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020. 



11 
 

Návrh rozpočtového opatrenia bol jednoznačne schválený aj Finančnou komisiou pre 

rozpočet, financie a správu majetku, ktorá však odporučila, aby rozpočtové opatrenia boli 

aktualizované podľa najnovších údajov pred zastupiteľstvom, a aby aj po rozpočtovom 

opatrení zostal rozpočet naďalej vyrovnaný. 

 

Hlavný kontrolór obce JUDr. Vanc vyjadril v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stanovisko ku rozpočtovému opatreniu 

č. 1/2020. Stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020 bolo spracované na základe 

rozpočtu obce Hviezdoslavov na rok 2020 a priebežného čerpania rozpočtu. Návrh 

rozpočtového opatrenia bol vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Návrh rozpočtu  bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, 

ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru. Návrh pôvodného 

rozpočtového opatrenia bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 

v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a to neprerušeným vyvesením v období od 02.12.2020 do 

17.12.2020. Hlavný kontrolór odporučil poslancov OcZ schváliť  Návrh rozpočtového 

opatrenia, vyzdvihol úroveň vypracovania predkladateľkou Janou Zemanovou a poznamenal, 

že pripomienky boli zapracované.  

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 

o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 94/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

  a)  s c h v a ľ u j e  Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 spripomienkované Komisiou 

pre rozpočet, financie a správu majetku obce, tvoriace neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia, 

 b) b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

Rozpočtového opatrenia č. 1/2020. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K Bodu 11 

Návrh rozpočtu na r. 2021 + odborné stanovisko hl. kontrolóra 

 

Návrh rozpočtu obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 1 774 546,00  

EUR, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Bežné príjmy sú 

navrhnuté vo výške 1 774 546,00  EUR. 

Bežné výdavky vo výške 1 766 262,00 EUR.  Finančné operácie vo výdavkovej časti sú  8 

284,00 EUR.  Tieto výdavky budú kryté z bežných príjmov na splátky úverov.  

Programový rozpočet obce Hviezdoslavov na roky 2021 – 2023 s komentárom bude 

vypracovaný po schválení rozpočtu na rok 2021.  

 

Ku vypracovanému návrhu rozpočtu na r. 2021 vyjadril odborné stanovisko aj hlavný 

kontrolór. JUDr. Vanc. Konštatoval, že Návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu  bol spracovaný taktiež v súlade so 

všeobecnými nariadeniami obce, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového 

charakteru:  

a) VZN č. 01/2017 - o miestnom poplatku za rozvoj 

b) VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ 

c) Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ 

d) VZN č. 2/2019 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Hviezdoslavov 

e) VZN č. 5/2019 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa 

f) VZN č. 6/2019 o miestnych daniach, poplatku za KO a poplatku za drobné stav. 

Odpady 

Hlavný kontrolór vyzdvihol úroveň vypracovania Návrhu rozpočtu a veľmi zodpovedný 

prístup pri spracovaní rozpočtu pani prednostkou obecného úradu. Návrh rozpočtu  bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na webovej stránke obce v zmysle § 9 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní pred jeho 

schvaľovaním dňa 02.12.2020. Neprišla žiadna pripomienka. Hlavný kontrolór konštatuje, že 

navrhnutá výška príjmových položiek je opodstatnená, ďalej odporúča schváliť Návrh 

rozpočtu na r. 2021 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023. 

 

P. starosta na zasadnutí OcZ pripomenul, že finálna podoba rozpočtu bola zaslaná poslancom 

aj bola zverejnená, pripomienku nezaznamenal žiadnu. Komisia pre rozpočet, financie a 

správu majetku odporúča jednohlasne schváliť Rozpočet na rok 2021 a zobrať na vedomie 

rozpočty na roky 2022 a 2023. Starosta navrhol Uznesenie č. 95/2020 rozčleniť na 3 logické 

celky (viď. nižšie Uznesenie č. 95/ 2020). 

 

Diskusia: 

Pani prednostka k uvedenému ešte dodala, že nie je jasné, ako sa bude vyvíjať pandemická 

situácia  s ochorením COVID-19, ktorá podstatne ovplyvnila rozpočet na r. 2020, a že  zrejme 

sa bude upravovať výška podielových daní v budúcom roku. 

Ing. Karaba pripomienkoval, že by bolo vhodné, aby sa poslanci v budúcom roku dohodli na 

určitej programovej štruktúre rozpočtu. Pani prednostka dodala, že je vypracovaný 

programový rozpočet, ktorý sa vypracuje na základe schváleného rozpočtu. Do programového 

rozpočtu treba zahrnúť všetky strediská, ktoré máme (materskú škôlku, obecný úrad, stavebný 

úrad). Ďalej pani prednostka ozrejmila, že najprv musí byť schválený finančný rozpočet 

a následne potom môže byť vypracovaný programový rozpočet. Do diskusie vstúpil aj hlavný 

kontrolór, ktorý zopakoval, že navrhuje schváliť rozpočet. Kladne ohodnotil spoluprácu 

finančnej komisie aj počas krízovej situácie. V nasledujúcom období navrhol v pravidelných 
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intervaloch stretnutia členov finančnej komisie, nakoľko členská základňa komisie bola aj 

podstatne zmenená. Navrhol stanoviť časové limity, do kedy treba napríklad pripraviť návrh 

rozpočtu, do kedy má zasadnúť komisia, do kedy sa má návrh schváliť atď.  

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OcZ 

o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 95/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí   

a) s c h v a ľ u j e  návrh rozpočtu na rok 2021 spripomienkovaný Komisiou pre 

rozpočet, financie a správu majetku obce, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 

tohto uznesenia, 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e  návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 

spripomienkovaný Komisiou pre rozpočet, financie a správu majetku obce, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

c) b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hlavného kontrolóra obce k vyššie 

uvedenému návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K Bodu 12 

Zámer prenájmu obecného pozemku (Miestna org. SRZ, Šamorín) 

P. starosta v úvode tohto bodu informoval o nasledovnom: Obec Hviezdoslavov prejavuje 

zámer prenájmu nasledovného obecného pozemku (parcely), ktorým disponuje ako vlastník, z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa, vysvetlených nižšie:  

252/1 v celkovej výmere 10.286 m2, nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, 

evidovaného na LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo obce Hviezdoslavov (ďalej ako „predmet 

nájmu“), a to za podmienok definovaných v nájomnej zmluve, ktorá vyústila z rokovaní 

oboch zúčastnených strán. 

Obec Hviezdoslavov pripravuje v súčinnosti so Slovenským rybárskym zväzom (SRZ), 

Miestnou organizáciou SRZ Šamorín, ktorý je v tomto prípade na rozdiel od obce 

Hviezdoslavov oprávneným žiadateľom finančných prostriedkov, významný projekt 

Revitalizácie štrkoviska v obci Hviezdoslavov (časť Podháj) – Zámer projektu s financovaním 

prostredníctvom Environmentálneho fondu v r. 2021. 

Za účelom úspešnej realizácie projektu v očakávanej hodnote cca. 150-tisíc EUR je 

nevyhnutný zmluvný vzťah medzi obcou a žiadateľom.  

Prenajímateľ prejavuje zámer prenajať nájomcovi predmet nájmu za účelom výkonu 

rybárskeho práva v zmysle zák. č. 216/2018 Z. z. o rybárstve. Nájomca nie je a nebude 

oprávnený užívať predmet nájmu na iný účel ako je uvedený v zmluve. Zmluvné strany sa 
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dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť len momentom kumulatívneho splnenia všetkých 

nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle Prenajímateľa, 

b) schválenie zmluvy obecným zastupiteľstvom (OZ) obce Hviezdoslavov, 

c) právoplatné rozhodnutie o schválení projektu Revitalizácia štrkoviska v obci Hviezdoslavov 

(časť Podháj) príslušnou kompetentnou autoritou – Environmentálnym fondom. 

 
Účelom zámeru prenájmu je významné  zhodnotenie vzácneho verejného priestoru – rybníka 

v časti Podháj. V platnom ÚPN obce sa na tomto mieste počíta s vodnou plochou a plochami 

na šport. 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 

2.12.2020, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním OcZ. 

Medzi dôvody osobitého zreteľa patria predovšetkým nasledovné:  

• zisk významných finančných prostriedkov na úrovni 150-tisíc EUR investovaných do 

majetku obce 

• zrealizovaním projektu prebehne dôležité odstránenie dnových sedimentov 

• zrealizovaním projektu vznikne vďaka úprave brehov, odstráneniu náletových drevín, 

vybudovaniu móla, novej výsadbe, mechanizácie brehov, vybudovaniu chodníka i  priestor s 

možnosťou stabilného a dlhodobého využitia pre širokú verejnosť 

• zrealizovaním projektu prebehne čiastočné vyriešenie technickej a dopravnej infraštruktúry 

v lokalite a jej najbližšom okolí, najmä statickej dopravy, nakoľko už dnes je situácia s 

parkovaním a nerešpektovaním dopravných predpisov v lokalite kritická 

• vytvorenie mimoriadne dôležitej klimatickej funkcie („tzv“ bezzásahového územia plného 

zelene a s prítomnosťou vodnej plochy) vo Hviezdoslavove na dlhé obdobie, 

• významné zlepšenie rybárskeho obhospodarovania rybárskeho revíru 

 

Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja, ktorá zasadala  dňa 18.9.2020 vydala 

hlasovaním takéto stanovisko: Projekt revitalizácie jazera v Podháji z iniciatívy súkromných 

investorov zatiaľ nezaznamenal ďalší progres. Členovia komisie odporučili zamerať sa na 

hľadanie vhodného projektu, ktorý by z externých zdrojov EÚ umožnil revitalizáciu jazera.  

Starosta skonštatoval, že toto sa nám podarilo, už je potrebné iba odsúhlasiť zámer a teda 

Uznesenie č. 96/2020. Vyzval poslancov na pripomienkovanie uvedeného, a následne 

požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OcZ o návrhu 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 96/2020: 

Obec Hviezdoslavov  s c h v a ľ u j e  zámer prenájmu nasledovného obecného pozemku 

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

a) 252/1, 
v celkovej výmere 10.286 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 



15 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K Bodu 13 

Nájomná zmluva (Miestna org. SRZ, Šamorín) 

Predmetom tejto Zmluvy je nájom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území: 

Hviezdoslavov, obec: Hviezdoslavov, okres: Dunajská Streda, parc. č. 252/1 registra C, o 

výmere: 10286 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaných na LV č. 177 (ďalej len 

„predmet nájmu“). Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu podľa Čl. I. tejto 

Zmluvy za účelom výkonu rybárskeho práva v zmysle zák. č. 216/2018 Z. z. o rybárstve. 

Nájomca nie je oprávnený užívať predmet nájmu na iný účel ako je uvedený v ods. 1. tohto 

článku. Zmluva sa uzatvára na dobu 6 rokov a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Nájomná zmluva nadobúda účinnosť 

momentom kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle Prenajímateľa v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a iných, 

b) schválenie zmluvy Obecným zastupiteľstvom Obce Hviezdoslavov, 

c) právoplatné rozhodnutie o schválení projektu Revitalizácia štrkoviska v obci 

Hviezdoslavov (časť Podháj) príslušnou kompetentnou autoritou – Environmentálnym 

fondom. 

 

Starosta doplnil, že na základe konzultácie s právnikom boli do zmluvy doplnené určité body 

(predovšetkým súvisiace s tretími osobami). Ide napríklad o Článok V bod č. 6. Oprávnený 

predmet nájmu, alebo jeho časť, prenechať do akejkoľvek formy užívania akejkoľvek tretej 

osobe. Nájomca prehlasuje, že si je vedomý povinnosti strpieť prítomnosť tretích osôb na 

predmete nájmu, pričom prítomnosť tretích osôb a užívanie predmetu nájmu tretími osobami 

nie je porušením tejto nájomnej zmluvy. A ďalej bol doplnený v Článku VI bod č. 5. V 

prípade, ak v lehote do 31.12.2022 nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy, zmluvné 

strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká; to neplatí, ak medzičasom dôjde k uzatvoreniu 

dodatku obsahujúceho predĺženie tejto lehoty. Zmluva už bola pôvodnou prílohou Zámeru.  

 

Následne starosta požiadal Návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom 

OcZ o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 97/2020: 

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

nájomnú zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a Miestnou organizáciou Slovenského 

rybárskeho zväzu, Šamorín. 
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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 X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K Bodu 14 

Žiadosť o NFP – „Vodozádržný park Hviezdoslavov“ 

P. starosta v úvode tohto bodu informoval o nasledovnom: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 Uznesením č. 44/2020 

jednomyseľne a jednohlasne schválilo realizáciu PD projektu „Vodozádržný park 

Hviezdoslavov“, ktorý bol pri tejto príležitosti, i neskôr počas jesene, aj podrobne 

predstavený. Predmetný projekt je súčasť Investičného plánu projektov na r. 2021. Bol 

vypracovaný aj pracovný návrh rozpočtu projektu, ktorý ešte bude mierne upravený podľa 

prieskumu cien stavebného dozoru. 

Podmienkou finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu je finančná spôsobilosť 

žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu 

znamená, že žiadateľ – obec a VÚC má zabezpečené finančné prostriedky minimálne na 

100% z výšky spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa. Ostatní žiadatelia majú mať 

zabezpečené finančné prostriedky minimálne na 50% z výšky spolufinancovania projektu zo 

strany žiadateľa. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako 

rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP.  

Žiadateľ v rámci žiadosti predkladá uznesenie zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia 

zastupiteľstva o tom, že schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania projektu obcou. Uznesenie 

zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja o tom, že schvaľuje zabezpečenie 

spolufinancovania projektu obcou, musí obsahovať súhrnne nasledovné údaje:  

- názov projektu,  

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z 

celkových oprávnených výdavkov. Výšku je potrebné uvádzať ako číselnú hodnotu výšky 

spolufinancovania (t. j. nie je postačujúce percentuálne uvedenie, napr. v znení 5% z 

predloženého projektu),  

- kód výzvy, t. j. OPKZP-PO2-SC211-2020-62. 

P. starosta vysvetlil vyššie popísané skutočnosti, ktoré boli aj súčasťou dôvodovej správy. 

Podotkol že podávanie žiadostí je možné do konca decembra a že v týchto dňoch finalizujeme 

podávanie žiadosti. Následne, nakoľko nezazneli žiadne pripomienky, požiadal Návrhovú 

komisiu o prečítanie Uznesenia a poslancov vyzval na hlasovanie. 
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Uznesenie č. 98/2020: 

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

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

„Vodozádržný park Hviezdoslavov“, v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, Výzvy s kódom: OPKZP-PO2-SC211-2020-62, 

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

výdavkov projektu, t. j. v sume 23.000,- EUR s DPH. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K Bodu 15 

VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a s drobnými stav. odpadmi 

(SO) 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE bolo zverejnené na 

úradnej tabuli aj webovom portáli obce dňa 2.12.2020. Nebola zaznamenaná žiadna 

pripomienka zo strany verejnosti. Pán starosta vyzval predkladateľku Tatianu Skybovú, aby 

sa vyjadrila.  

 

Predkladateľka ozrejmila skutočnosti, ktoré sú popísané nižšie a boli uvedené už v dôvodovej 

správe: 

Povinnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom sa pravidelne menia. Dôvodom sú často 

zmeny na úrovni Európskej únie, ktoré sme ako členovia Európskej únie povinní 

transponovať do národného právneho poriadku, a taktiež zmeny, ktoré nadväzujú na problémy 

aplikačnej praxe.  

Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. mení ustanovenia týkajúce sa komunálnych 

odpadov a nakladaní s nimi s účinnosťou od 1.7.2020, resp. od 1.1.2021. Bolo preto potrebné 

tieto zmeny zapracovať do VZN obce. Na jeseň minulého roka poslanci schválili odpadový 

zákon, ktorý okrem iného ruší výnimky na zber bioodpadu, zavádza povinnosť ekomodulácie 

a zakazuje ukladanie neupraveného odpadu na skládky od 1. januára 2021 a s tým súvisiacu 

úpravu odpadov.  

Nový zákon zásadným spôsobom mení systém financovania nakladania s komunálnym 

odpadom. Celý tzv. triedený zber budú financovať výrobcovia. Avšak obec je naďalej 

subjektom, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom a manažuje si nakladanie s ním na svojom území.  

Všetky tieto zmeny sa úzko dotýkajú aj hospodárenia obce v rámci komunálnych odpadov 

a odzrkadľujú výšku poplatkov, do ktorých obec zahŕňa náklady na činnosti so zmesovým 

komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom a kuchynským odpadom, ako aj 
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náklady na zber triedených zložiek komunálneho odpadu. Taktiež sem spadajú náklady 

vzniknuté nedôsledným triedením komunálneho odpadu. Zároveň legislatívne zmeny a ich 

aplikácia v praxi umožňuje pri správnom separovaní všetkých zložiek výrazne šetriť ako 

náklady na odpadové hospodárstvo, tak aj naše životné prostredie.  

 

Hlavný kontrolór dodal, že dôležitou zložkou je váha odpadu, za ktorú obec musí platiť 

skládkovné. Preto by sme mali ľudí smerovať k tomu, aby čo najpoctivejšie separovali odpad, 

čo by v konečnom dôsledku znižovalo náklady obce. JUDr. Vanc vyzval na spoluprácu 

jednotlivé komisie v obci, aby sa zamerali na osvetu v oblasti separovania odpadu. Pani 

Skybová doplnila, že obec sa snaží robiť osvetu v tejto oblasti aj prostredníctvom obecných 

novín, kde je vždy časť venovaná odpadovému hospodárstvu. Iné propagačné aktivity  žiaľ 

nebolo možné tento rok realizovať kvôli pandemickej situácii COVID-19. 

 

Následne starosta požiadal Návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom 

OcZ o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 99/2020: 

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

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8 

ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých v predloženom 

definitívnom znení. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K Bodu č. 16 

VZN 3/2020 o miestnych daniach a o poplatku za KO a drobný SO 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 O MIESTNYCH DANIACH A O POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD bolo zverejnené na úradnej tabuli aj 

webovom portáli obce dňa 2.12.2020. Súčasťou tohto bodu je aj finančná analýza.  

Starosta skonštatoval, že prišla jedna pripomienka zo strany verejnosti, konkrétne od Mgr. 

Bohuša Tumpacha, ktorá sa týkala zvýšenia poplatku za komunálny odpad. Bližšie 

sa vyjadrila predkladateľka p. Skybová.   

Rozprava 

P. Skybová konštatovala, že predmetná pripomienka sa netýka VZN o poplatkoch a daniach 

ako takého, ale požaduje informácie nad rámec dôvodovej správy. Robiť presnú štatistiku za 
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domácnosť nemá veľký zmysel, pretože každá domácnosť má iný počet osôb a aj preto, že 

teraz ako sa do obce sťahujú mladé rodiny, rastie aj priemerný počet osôb v 

domácnosti.  Priemerná hmotnosť odpadu na domácnosť ostáva plus mínus nemenná už 7 

rokov, a to cca 310-320 kg na osobu. Jedná sa len o kvalifikovaný odhad, keďže údaje o počte 

obyvateľov sú čerpané zo štatistické úradu. Vo výpočtoch sme použili údaj o počte 

poplatníkov a počte obyvateľov s TP, nie o počte osôb žijúcich v obci. Jediná možnosť, akú 

momentálne ponúkame občanom, ktorí sa správajú zodpovedne a tvoria menej odpadu je, aby 

si dohodli so susedom spoločnú nádobu. Tento rok plánujeme test množstvového 

spravodlivejšieho zberu odpadov, na ktorý pripomienka naráža. 

V súlade so zákonmi Slovenskej republiky sú poplatky za komunálny odpad účelovým 

príjmom obce viazané na náklady definované zákonom. Obec by zo zákona nemala platiť 

tieto služby na odpadové hospodárstvo z iných prostriedkov. Z tohto dôvodu všetky náklady 

obce súvisiace s odvozom, úpravou  a skládkovaním odpadov je obec povinná preniesť na 

pôvodcu odpadu, t.j. domácnosti a firmy na území obce. V dôsledku tejto legislatívnej 

podmienky obec Hviezdoslavov pristupuje k 1.1.2021 k úprave cien za komunálne odpady, 

vyplývajúcej z nasledujúcich zmien: 
– poplatky do envirofondu - nárast zo 7eur/tona k 28.2.2019 na 15 eur/tona k 1.1.2021 
– poplatky za skládkovanie zmesového odpadu a úpravu pred skládkovaním - nárast z 

cca 50 na cca 55 eur/tona. V prípade znečistenia odpadu zložkami, ktoré do 

zmesového odpadu nepatria, pôjde o zvýšenie až o 30% 
– poplatky za veľkorozmerný odpad vzrástli o cca 20% 

– od polovice roku 2020 nové poplatky za zavedenie povinného zberu bioodpadu - 

aktuálne stojí cca 1150 eur každý vývoz plus 42 eur/tona za skládkovanie bioodpadu  

– od roku 2021 nové poplatky za zavedenie povinného zberu a zneškodnenia 

kuchynského odpadu (ceny za odvoz a zneškodnenie sú  cca 10-násobne, v porovnaní 

zo zmesovým odpadom) 
– od roku 2021 nové poplatky za zavedenie zberu nebezpečného odpadu 

 

Dôvodom nárastu cien v odpadovom hospodárstve sú teda legislatívne zmeny a aj zvyšovanie 

poplatkov za uloženie odpadov na skládkach a za odvoz odpadu na skládky. Dá sa 

predpokladať, že tento trend bude v nasledujúcich rokoch pokračovať, ba dokonca stúpať. 

Celková hmotnosť komunálneho odpadu v Hviezdoslavove vzrástla zo 608 ton v roku 2019 

na cca 770 ton v roku 2020. Skládky sa však postupne zapĺňajú, viaceré sa budú v blízkej 

dobe uzatvárať, čo vytvorí predpoklad pre zvyšovanie cien tých, ktoré ostanú otvorené. 

Budúcnosťou je minimalizácia zmesového odpadu a čo najdôslednejšie triedenie zložiek ako 

papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a i.), ktorých zvoz nefinancuje obec (resp. obyvatelia), ale 

výrobcovia. Jedným z riešení je tzv. množstvový zber, princíp „zaplať koľko vyprodukuješ, 

resp. koľko vytriediš“. Tento by motivoval obyvateľov znížiť produkciu zmesového odpadu. 

V súčasnosti pracuje finančná komisia na možnostiach zavedenia takéhoto motivačného a 

spravodlivejšieho zberu.  

Poplatník si môže požiadať o zníženie poplatku. Vyplýva to z §82 ods. 3 zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Obec poukazuje na túto zákonnú možnosť občanov a zároveň poukazuje na 

skutočnosť, že pri žiadosti o zníženie poplatku bude brať do úvahy či má 

žiadateľ/poplatník v obci trvalý pobyt.  

Na rok 2021 sme zvýšili zľavu pre poplatníkov s trvalým pobytom (TP) na 40%. Našou 

snahou je, aby sa niektoré nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli najzraniteľnejších 
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skupín obyvateľstva, ako sú seniori, či zdravotne znevýhodnení občania. Tieto osoby, ak  

žijú v domácnosti o max. 2 osôb, môžu opäť požiadať o zníženie poplatku za komunálny 

odpad, tento rok až o 60%. Poplatníci si môžu v rámci nakladania s komunálnym odpadom 

vymeniť 240 l nádobu za 120 l na obecnom úrade počas úradných hodín. Keďže momentálne 

nám zmluva so zberovou spoločnosťou neumožňuje používať menšie nádoby ako 120-litrové 

ani zmenšiť frekvenciu vývozov.  Je však možné spoločné užívanie jednej nádoby pre viacero 

domácností v blízkom susedstve. Dve domácnosti, ktoré dôsledne triedia, tak zaplatia spolu 

iba jeden poplatok za KO. 

 

Mgr. Almášiová sa opýtala, či bude možné platiť poplatok za komunálny odpad prevodom na 

účet. Pani prednostka vysvetlila, že ak si bude chcieť obyvateľ uplatniť zľavu na poplatok 

KO, bude musieť priniesť osobne žiadosť na obecný úrad, pracovníčka mu vyrubí poplatok za 

KO, a po zaplatení dostane nálepky na smetné nádoby. Pani prednostka upozornila, že pobyt 

občana na obecnom úrade pri vystavovaní poplatku za KO je cca 10 min. Preto by bolo 

vhodné pripraviť žiadosť na uplatnenie zľavy a uverejniť ju na webe, s tým že občan príde 

s vyplnenou žiadosťou. Cieľom je minimalizovať čas strávený občana na obecnom úrade.  

P. starosta, taktiež podporil myšlienku minimalizácie času pobytu občana na obecnom úrade.  

 

P. Skybová ešte dodala, že obec si nevie diktovať frekvenciu zvozov papiera, nakoľko to 

určuje zvozová spoločnosť Marius Pedersen na základe výpočtu. Vieme však objednať zvozy 

nad rámec harmonogramu, tie sú však spoplatnené nemalými čiastkami.  

JUDr. Vanc  vyjadril, že obec má veľmi málo nástrojov ako získať peniaze. Jedným z nich je 

zvyšovanie daní, ktoré odporúča v budúcom roku.  

Následne starosta požiadal Návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom 

OcZ o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 100/2020: 

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

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 3/2020 o miestnych daniach 

a o poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné stavebné odpady v predloženom 

definitívnom znení. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K Bodu 17 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (pozemky pre obecnú ZŠ) 

• Zmluva o bud. kúpnej zmluve (FINECONNECTION, s. r. o.) 

• Zmluva o bud. kúpnej zmluve (LETOROSTY, s. r. o.) 

 

Pán starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.4.2020 

Uznesením č. 18/2020 jednomyseľne a jednohlasne schválilo v rámci pripomienok 

urbanistickej štúdie „Areál Letorosty“ okrem iného aj: 

 „i) Vymedziť plochu min. 7000 m2 a zmluvne ju rezervovať pre obec na 

umiestnenie 

základnej školy.“ 

Z toho dôvodu, no predovšetkým z dôvodu akcelerácie celého projektu obecnej ZŠ, ktorá 

v obci i naďalej chýba, predkladá dvojicu zmlúv vyhotovenú Právnym úsekom obce 

Hviezdoslavov v osobe JUDr. Reisza a skontrolovanú hl. kontrolórom obce JUDr. Vancom. 

Predmetom týchto zmlúv je záväzok budúceho kupujúceho a súčasne budúceho 

predávajúceho uzavrieť v lehote podľa Článku III., bodu 6 riadnu kúpnu zmluvu na prevod 

nehnuteľností špecifikovaných v  Článku I. týchto zmlúv. 

Cenotvorba“ vznikala počas rokovaní v uplynulých týždňoch a mesiacoch. Rámcová 

komunikácia je prílohou tohto bodu rokovania OcZ. V súčasnej dobe je cena stanovená na 17 

eur/m2, čo je dosť výhodná suma pre obec. Ďalšie dojednania sú obsahom samotných zmlúv. 

Dnes vieme, v zmluve je uvedené, že do 30.6. 2021 sa zaväzujeme vyhotoviť kúpnu zmluvu. 

Sú to dve zmluvy, nakoľko ide o dvoch vlastníkov. Týchto dvoch vlastníkov zastupuje 

spoločnosť XL–Four s.r.o. Bolo už vyhotovené aj splnomocnenie pre túto spoločnosť. 

 

Následne starosta požiadal Návrhovú komisiu o prečítanie návrhov uznesení (nakoľko ide 

o dve zmluvy) a dal poslancom OcZ o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 101/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve medzi obcou Hviezdoslavov a FINECONNECTION, s. r. o., predmetom ktorej je 

pozemok reg. „C“, parc. č. 240/643 o výmere 5.759 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísanom 

na LV č. 2582, Okres: Dunajská Streda, Obec: Hviezdoslavov, katastrálne územie: 

Hviezdoslavov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 102/2020: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve medzi obcou Hviezdoslavov a LETOROSTY, s. r. o., predmetom ktorej je 

pozemok reg. „C“, parc. č. 240/642 o výmere 1.694 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísanom 

na LV č. 2350, Okres: Dunajská Streda, Obec: Hviezdoslavov, katastrálne územie: 

Hviezdoslavov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     

Ing. Ján Karaba X   

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová X    

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K Bodu 18 

Rôzne 

Pán starosta v závere OcZ v krátkosti zhrnul ešte niekoľko nasledovných informácii:  

- v obci funguje tzv. „Zelená linka“ obce, ktorú zastrešuje úsek obecnej údržby 

- je vypracovaný projekt kanalizácie a vodovodu, približne do 6 týždňov by malo byť 

hotové stavebné povolenie 

- Materská škola je karanténe (ku dňu 17.12. 2020 sa karanténa končí) 

- v poslednom období pribúda prihlasovanie trvalých pobytov, ktoré sa premietnu do 

podielových daní 

- verejné osvetlenie na poslednej ulici Stromová by malo byť dokončené do konca tohto 

roku 

- prebieha finalizácia chodníka, ktorý by mala obec na prelome roku 2020/2021 prebrať 

- Work-out zóna je takmer hotová, je potrebné dokončiť oplotenie a zaštrkovanie  

Ing. Kavecký informoval o finalizácii posledného čísla obecných novín. 

Ing. Takáč poprial všetkým do ďalších dvoch rokov spolupráce veľa síl a entuziazmu.  

Mgr. Almášiová informovala o distribúcii balíčkov s názvom „Koľko lásky sa zmestí do 

obálky„ pre dôchodcov v obci. Balíčky sú vydezinfikované ozonizátorom  a obsahujú 

vianočnú pohľadnicu a rúško. Členovia sociálnej komisie budú obálky distribuovať do 

poštových schránok.  
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Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a o 19:31 hod. ukončil zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva.  

 

V Hviezdoslavove, 17.12.2020 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

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

 

 

Mgr. Janka Almášiová   .................................... 

 

 

 

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

Marek Lackovič 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


