
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 01.10.2020 
od 18:00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

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

   
Ďalší prítomní: JUDr. Mário Vanc - hlavný kontrolór obce, Jana Zemanová – 

prednostka obce  
 
Neprítomní: Ing. Dominika Šalátová Sumihorová (poslankyňa OZ) –  

ospravedlnená, Ing. Adam Takáč (poslanec OZ) - ospravedlnený  
 
Ostatní prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie OZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02. Kontrola plnenia uznesení, čerpania rozpočtu a rezervného fondu 
03. Záverečný účet obce za r. 2019 
04. Prerokovanie platu starostu (poslanecký návrh presunutý z OZ konaného 3.9.2020) 
05. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní garantovaných energetických služieb 
06. Zmluvy o vecných bremenách (VB) 

- Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby (p. Kasáš, p. Brodek) 
- Zmluva o zriadení VB (QUALITY INVEST, a. s.) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (XL four, s. r. o. – Areál Green) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (XL four, s. r. o. – Areál Green 2) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (XL four, s. r. o. – Areál Čerešňa) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (PLUS SK, s. r. o. – Areál Senecká) 

07. Rôzne 
08. Diskusia s občanmi a záver 

 
 
K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) otvoril Marek Lackovič, starosta obce, 
o 18:00 hod. Privítal všetkých prítomných.  
Starosta skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov OZ a teda je zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné.  
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Františka Kaveckého a dal poslancom OZ  
hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 
 

Uznesenie č. 62/2020: 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. František Kavecký. 
 



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. Jána 
Karabu a Patrika Cvengroša a za zapisovateľa: Tatianu Skybovú. Starosta obce dal poslancom 
OZ o návrhoch hlasovať. 
 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice Ing. Jána Karabu a Patrika Cvengroša a za zapisovateľku Tatianu Skybovú. 
 

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. 
 
c) Starosta obce informoval prítomných o žiadosti Ing. Františka Kaveckého o doplnenie 
bodov programu č. 7 s názvom: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (p. 
Mojžiš – Pri Hájovni) a o bod č. 8 s názvom: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech 
tretej osoby (PLUS SK, s. r. o.). Zároveň vyzval prítomných, aby hlasovali za 
schválenie/neschválenie pôvodného programu.  
Poslankyňa Skybová požiadala návrhovú komisiu o opakovanie hlasovania z dôvodu omylu 
v hlasovaní.  
Kontrolór obce aj starosta ešte zopakovali proces hlasovania v prípade súhlasu s pridaním 
ďalších bodov do programu.  
 
c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 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     

Predložený návrh programu nebol schválený.  



 
 
d) Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie písmena d) a e). 
 
d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh programu zastupiteľstva tak, 
ako bol predložený, spolu so zmenou: doplnenie programu o bod č. 7 s názvom: Zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (p. Mojžiš – Pri Hájovni) a o bod č. 8 
s názvom: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (PLUS 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 X    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    
Ing. Adam Takáč      

              Doplnenie bodov č. 7 a č. 8 bolo schválené. 
 
e) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje pozmenený program s konečným 
počtom bodov - 10. 
 

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      

Pozmenený program bol schválený.  
 

K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení, čerpania rozpočtu a rezervného fondu 
Starosta informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení od posledného zastupiteľstva.  
Starosta informoval o čerpaní rezervného fondu, prehľadu účtov a čerpaní rozpočtu. Požiadal 
návrhovú komisiu o prečítanie Uznesenia č. 63/2020. 
 
Uznesenie č. 63/2020: 
OZ vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu  b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) plnenie uznesení zo 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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 3 
Záverečný účet obce za r. 2019 
Starosta informoval prítomných o návrhu Záverečného účtu, neprišli žiadne pripomienky od 
občanov. V súčasnosti prebieha finančný audit. 
 
Kontrolór obce objasnil, že posledné týždne prebiehala práca finančnej komisie k vyjadreniu 
sa k návrhu Záverečného účtu, preto boli materiály predložené neskôr. Konštatoval, že 
niektoré nedostatky, ktoré vznikli, vyplynuli aj kvôli zmene pracovného aparátu. Boli 
vykonávané v priebehu tohto roka dva audity. Svoje odporúčania zapracoval aj do návrhu 
Uznesenia.  
 
Ing. Ján Karaba sa dotazoval na predloženie správy o kontrolnej činnosti za prvý polrok.  
Kontrolór informoval, že táto správa sa robí 1 krát ročne a bude predložená v januári 2021. 
 
Starosta obce dal predniesť návrh Uznesenia a dal prítomným hlasovať. 
 
Uznesenie č. 64/2020: 
1. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu   

b e r i e  n a  v e d o m i e   
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019. 
2. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  

s c h v a ľ u j e: 
a) celoročné hospodárenie obce za r. 2019 s výhradou a povinnosťou zapracovať nasledovné: 

- zabezpečiť vypracovanie auditu účtovnej závierky za rok 2019 nezávislou audítorskou 
spoločnosťou a informovať obecné zastupiteľstvo o výsledkoch tohto auditu; 
- v prípade, ak by výsledky auditu poukázali na značné nesprávnosti záverečného účtu, 
tak následne vykonať v tomto smere nápravu a prijať odporúčania a zapracovať opatrenia 
navrhnuté vo finálnej verzii správy z takéhoto auditu; 
- zapracovať pripomienky Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce a až na 
základe súhlasného stanoviska Komisie s finálnou podobou záverečného účtu, ktoré sa 
preukáže zápisnicou zo zasadnutia Komisie, zverejniť finálnu verziu záverečného účtu. 

    b) prídel do rezervného fondu obce v sume 0,00 €. 
 

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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 



K bodu 4 
Prerokovanie platu starostu (poslanecký návrh presunutý z OZ konaného 3.9.2020) 
Starosta odovzdal slovo predkladateľovi tohto bodu, Ing. Františkovi Kaveckému, ktorý 
konštatoval, že od svojho zvolenia starosta poberá iba zákonom stanovený minimálny plat. 
Sme skoro v polovici volebného obdobia. Starostova práca, jeho osobné nasadenie a časová 
angažovanosť si zaslúžia ocenenie zo strany OZ. Navrhol teda jeho zvýšenie o 60 %. 
 
p. Cvengroš sa informoval, či prišli nejaké pripomienky od občanov.  
p. Kavecký informoval, že neprišli žiadne pripomienky.  
 
p. Karaba konštatoval, že sme v polovici funkčného obdobia a vzhľadom k bodom, ktoré vo 
svojej vízii vypracoval p. starosta ako práce, ktoré budú vykonané vo funkčnom období a sú 
vo veľkej miere už splnené, mnohé z tých bodov robia aj ľudia okolo p starostu, poslanci a teda 
by bol rád, keby boli aj poslanci ohodnotení.  
 
p. Almášiová poďakovala p. Karabovi za jeho slová a vyzvala poslancov, pokiaľ sa cítia nejako 
nedocenení, aby spísali odpočet prác.  
 
p. Kavecký podporil tento návrh aj na zverejnenie v novinách, kde by sa uviedlo, čím sa ktorý 
poslanec zaoberá.  
 
p. Skybová poporsila návrhovú komisiu o prečítanie Uznesenia č. 65/2020 a dala poslancom 
hlasovať.  
 
Uznesenie č. 65/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  na základe § 11 ods. 4 písm. i, Zákona č. 369/1990 Z. 
z. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie 
platu starostu o 60 %. 
 

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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
Starosta sa poďakoval poslancom za ich slová a hlasy. 
 
 
 
 
 



K bodu 5 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní garantovaných energetických služieb 

Starosta informoval, že sa mení iba poskytovateľ služieb, nakoľko v roku 2018 
uzatvorila Obec Hviezdoslavov Zmluvu o poskytovaní garantovaných energetických služieb 
so spoločnosťou V-elektrik, s. r. o. ako víťazným uchádzačom verejného obstarávania na daný 
predmet zákazky. Na základe tejto zmluvy sa na majetku vo vlastníctve obce uskutočnila 
modernizácia verejného osvetlenia pomocou LED svietidiel, pričom takto zmodernizovanú 
sústavu verejného osvetlenia je poskytovateľ služieb povinný udržiavať po dobu 12 rokov. 
Počas tejto lehoty poskytovateľ garantuje zmluvne dohodnutú úroveň úspor, z ktorých sa po 
ich skutočnom dosiahnutí vypláca jeho odmena za poskytovanie týchto energetických služieb. 
V roku 2020 uzatvorila Obec so spoločnosťou V-elektrik, s. r. o. Dodatok  č.1 k Zmluve o GES, 
ktorý umožnil do modernizácie zaradiť aj dodatočných 5 ulíc, ktoré predtým neboli osvetlené.  

V júli 2020 spoločnosť V-elektrik, s. r. o. požiadala Obec Hviezdoslavov o súhlas 
s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o GES na nového poskytovateľa – spoločnosť 
SolarEnergia Invest, s. r. o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, s ktorým sa predbežne dohodla 
na postúpení tejto zmluvy, t. j. všetkých práv a povinností (viď príloha rokovacieho materiálu).  

Z právneho posúdenia Zmluvy o GES vyplynulo, že v tejto zmluve nie je uvedená 
explicitná povinnosť odsúhlasiť tento prevod zo strany Obce. Avšak na základe ďalšej 
konzultácie medzi hlavným kontrolórom obce a právnym zástupcom nového poskytovateľa 
vznikol odporúčaný najlepší postup tejto transakcie, spočívajúci v uzatvorení samostatného 
dodatku k zmluve, ktorým sa v náväznosti na zmluvu o postúpení práv a povinností medzi 
existujúcim a novým poskytovateľom formálne zmení zmluvná strana na nového 
poskytovateľa aj vo vzťahu k obci. Navrhnutým dodatkom sa teda mení výlučne len zmluvná 
strana a nemenia sa žiadne iné podmienky Zmluvy o GES. 
Starosta poprosil návrhovú komisiu o prečítanie Uznesenia č. 66/2020 a dal prítomným 
hlasovať. 
 
Uznesenie č. 66/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní garantovaných 
energetických služieb, predmetom ktorého je zmena zmluvnej strany z pôvodného 
poskytovateľa V-elektrik, s. r. o. na spoločnosť SolarEnergia Invest, s. r. o. ako nového 
poskytovateľa služieb. 
 

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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
 
 



K bodu 6 
Zmluvy o vecných bremenách (VB) 

- Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby (p. Kasáš, p. Brodek) 
- Zmluva o zriadení VB (QUALITY INVEST, a. s.) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (XL four, s. r. o. – Areál Green) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (XL four, s. r. o. – Areál Green 2) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (XL four, s. r. o. – Areál Čerešňa) 
- Zmluva o bud. zmluve o zriadení VB (PLUS SK, s. r. o. – Areál Senecká) 

 
Starosta informoval, že viď úvodné články jednotlivých návrhov zmlúv (vyhlásenia 

zmluvných strán, resp. úvodné ustanovenia). Zmluvy boli v plnom rozsahu pripomienkované 
Právnym úsekom obce Hviezdoslavov v osobe JUDr. P. Reisza a finálne návrhy zmlúv boli 
odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Z dôvodu, že ide o 6 samostatných zmlúv, je 
nevyhnutné, aby bola každá schvaľovaná jednotlivo – samostatným uznesením. 
 
p. Karaba sa dopytoval, či zmluvu s Quality Invest pripravoval p. Neogrády. 
Starosta konštatoval, že túto zmluvu pripravoval predkladateľ, ale bola pripomienkovaná 
právnym úsekom obce.  
Starosta poprosil návrhovú komisiu o prečítanie Uznesenia č. 67/2020 až 72/2020 a dal 
prítomným hlasovať.  
 
Uznesenie č. 67/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o zriadení vecných bremien 
v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská 
distribučná, a. s., predmetom ktorej je „Dokončenie rozvojovej plochy 30 – IS pre 24 SP“, 
objekt SO 601 – NN rozvody, v súlade s Čl. 2.3 a ostatnými článkami zmluvy. 
 

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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 68/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi 
obcou Hviezdoslavov a QUALITY INVEST, a. s., predmetom ktorej je zriadenie vecného 
bremena v prospech oprávneného, spočívajúce v práve stavby komunikácie a inžinierskych 
sieti - uloženia vodovodu, kanalizácie a elektrickej prípojky a verejného osvetlenia z pozemkov 
definovaných v zmluve. 
 

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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 69/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi obcou Hviezdoslavov a XL four, s. r. o., týkajúcu sa stavby 
„Infraštruktúra obytného súboru GREEN“ a príslušných parciel definovaných v zmluve. 

 
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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 70/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi obcou Hviezdoslavov a XL four, s. r. o., týkajúcu sa stavby 
„Infraštruktúra obytného súboru GREEN 2“ a príslušných parciel definovaných v zmluve. 

 
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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Uznesenie č. 71/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi obcou Hviezdoslavov a XL four, s. r. o., týkajúcu sa stavby „Obytný 
areál ČEREŠŇA“ a príslušných parciel definovaných v zmluve. 
 

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    

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
Uznesenie č. 72/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi obcou Hviezdoslavov a PLUS SK, s. r. o., týkajúcu sa stavby 
„Infraštruktúra – Areál Senecká“ a príslušných parciel definovaných v zmluve. 
 

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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 7 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (p. Mojžiš – Pri Hájovni) 
p. Kavecký informoval prítomných o pridaných bodoch, v tomto prípade sa jedná o lokalitu, 
v ktorej investor plánuje okrem iného vybudovať pivovar. Uvedené vecné bremeno je 
potrebné k ďalším krokom v územnom a stavebnom konaní. Zmluvu pripravoval právny úsek 
obce.  
 
p. Karaba požiadal prítomných, aby sa takéto body dostávali do programu skôr, kvôli 
príprave poslancov.  
 
Starosta sa poďakoval p. Kaveckému, požiadal návrhovú komisiu o prednesenie Uznesenia č. 
73/2020 a dal prítomným hlasovať. 
 
Uznesenie č. 73/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi obcou Hviezdoslavov na jednej strane a Mgr. Jánom Mojžišom, 
Luciou Zemanovou, rod. Smatanovou a H1, s. r. o. na druhej strane, týkajúcu sa stavby 
„Obytný súbor s občianskou vybavenosťou Pri Hájovni“ a príslušnej parcely definovanej 
v zmluve. 

 
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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 8 
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (PLUS SK, s. r. o.). 
p. Kavecký oboznámil prítomných o obsahu Zmluvy, kde spoločnosť PIPS, s.r.o., ktorá je súčasným 
držiteľom vecného bremena, prevádza rozvody Západoslovenskej distribučnej. Vecné bremeno bolo 
v minulosti zriadené odplatne, preto ZSD žiada o súhlas bezodplatným prevodom. Zmluvu 
kontroloval právny úsek obce. 
 
Starosta sa poďakoval p. Kaveckému, požiadal návrhovú komisiu o prečítanie Uznesenia č. 74/2020 
a dal prítomným hlasovať. 
 
Uznesenie č. 74/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o zriadení vecných bremien 
v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská 
distribučná, a. s., predmetom ktorej je „DS Hviezdoslavov OS 42 RD“, v súlade s predloženou 
zmluvou. 

 
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      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 9 
Rôzne 
Starosta informoval, že vzhľadom k situácii s COVID-19 nebude predlžovať Zastupiteľstvo, 
nakoľko je aj všetko zverejnené na komunikačných kanáloch. Vyzval prítomných k diskusii. 
 
p. Almáši sa dotazovala vzhľadom na nešťastie na železničnom priecestí na vybudovanie 
rámp na tomto úseku.  
 
Starosta informoval, že zo štatistík vyplýva, že menej nehodové sú priecestia bez rámp 
a robia sa bezpečnostné opatrenia. 
 
p. Cvengroš informoval, že riešil túto nešťastnú udalosť aj s právnym úsekom a vyšetrovanie 
stále prebieha.  
 
p. Almáši sa pýtala, či sa plánuje autobusová zastávka v Záhradách na smer Šamorín.  
 
Starosta informoval, že nemáme v tejto časti pozemky, treba dojednať podmienky 
s developermi.  
 



p. Karaba konštatoval, že rezervu na toto by riešil dopravný generel. Ale je to problematický 
úsek. Predostrie túto problematiku na stavebnej komisii.  
 
K bodu 10 
Diskusia s občanmi a záver 
Na zastupiteľstve neboli prítomní žiadni občania. 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 19:15 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
 
V Hviezdoslavove, 10.10.2020 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Tatiana Skybová   ................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Ján Karaba   ....................................    
 
 
Patrik Cvengroš   .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 

 


