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Zápisnica 
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 10.11.2020 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove 

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

Tatiana Skybová 
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   
Ing. Adam Takáč (od 18:25 h) 
   

Ďalší prítomní: JUDr. Mário Vanc - hlavný kontrolór obce  
   Ivana Karásková- zapisovateľ 
 
Neprítomní:  Patrik Cvengroš (poslanec OZ) - ospravedlnený 
 
Ostatní prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
   
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie	OcZ;	určenie	návrhovej	komisie,	zapisovateľa,	overovateľov	zápisnice	
02. Kontrola	plnenia	uznesení	
03. Objednávka	na	zhotovenie	diela	(V-elektrik,	s.	r.	o.)	
04. Vykonanie	zmien	a	doplnkov	ÚPN	obce	
05. Darovacia	zmluva	(Creativesymphony,	s.	r.	o.)	
06. Zmluvy	o	zriadení	vecného	bremena	(ďalej	ako	VB):	

-	Zmluva	o	zriadení	VB	(AuPortal	SK,	s.	r.	o.)	
-	Zmluva	o	zriadení	VB	v	prospech	tretej	osoby	(Rímskokatolícka	cirkev)	
-	Zmluva	o	zriadení	VB	v	prospech	tretej	osoby	(XL	four,	s.	r.	o.)	

07. Rôzne	
08. Diskusia	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. Skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci OZ a teda 
je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol Ing. Jána Karabu a dal poslancom OZ  
hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 
Uznesenie č. 75/2020: 
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

       Návrhová komisia bola schválená. 
 
 
b) Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby navrhla overovateľov zápisnice 
a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice Tatianu Skybovú a Ing. 
Adama Takáča a za zapisovateľku Ivanu Karáskovú. Starosta obce dal poslancom OZ 
o návrhoch hlasovať. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Tatianu Skybovú a Ing. Adama 
Takáča a za zapisovateľku Ivanu Karáskovú. 

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

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 

c) Návrh programu 
Starosta obce skonštatoval, že v návrhu programu nie sú navrhované žiadne zmeny. Požiadal 
preto návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu 
hlasovať. 
 
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš     
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X    
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč     

Predložený návrh programu bol schválený.  
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K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce oboznámil prítomných, že do tohto bodu nebola pridaná kontrola rezervného 
fondu a finančných prostriedkov. Vzhľadom na hektické obdobie spojené s celoplošným 
testovaním nebol čas na prípravu so všetkými náležitosťami. Podrobnejšia analýza bude 
v decembri. 

Starosta obce informoval ohľadom plnenia uznesení. Údaje sú aktualizované, sú splnené resp. 
sa plnia. 

Rozprava: 

- Ing. Ján Karaba sa dopytoval o pokroku v realizácii work-out ihriska 
- Starosta obce informoval že práce na work-out ihrisku začnú v priebehu tohto týždňa. 
Starosta obce predpokladá dokončenie ešte tento rok. 
 
- Ing. Ján Karaba sa informoval o zrušení zmluvy o nájme pozemku z uznesenia č. 54/2020. 
- Starosta obce potvrdil, že zmluva nebola v dohodnutom čase akceptovaná a podpísaná 2. 
stranou.   
  
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 76/2020  
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 76/2020: 
OZ vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu  b e r i e  n a  v e d o m i e  
plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 3  
Objednávka na zhotovenie diela (V-elektrik, s. r. o.) 
Starosta obce informuje, že dňa 03.09.2020 OZ uznesením č.49/2020 schválilo objednávku na 
zhotovenie diela „Doplnenie verejného osvetlenia na ulici Stromová - autonómne solárne 
LED osvetlenie“ v celkovej sume 17.000 €. Dnes po uskutočnení verejného obstarávania je 
zrejmé, že je potrebné pristúpiť k navýšeniu prvotnej čiastky a to na celkovú sumu  
19.369,04 €. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 77/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
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Uznesenie č. 77/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Objednávku na zhotovenie diela medzi obcou 
Hviezdoslavov a V-elektrik, s. r. o., predmetom ktorej je „Doplnenie verejného osvetlenia 
na ulici Stromová – autonómne solárne LED osvetlenie“ v celkovej cene diela 19.369,04 
EUR vr. DPH. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 4  
Vykonanie zmien a doplnkov ÚPN obce 

 
Starosta obce informoval, že obec Hviezdoslavov je vo fáze kedy je potrebný určitý zásah do 
územného plánu. Táto fáza je spôsobená predovšetkým ziskom takmer piatich hektárov 
pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi, ktorú sme získali výmenou v lokalite Pažiť 
v predchádzajúcich mesiacoch.  

Obec Hviezdoslavov principiálne nemá záujem otvárať, resp. pridávať nové lokality na 
bývanie, či zahusťovať výstavbu, práve naopak, je potrebné spustiť sériu procesov týkajúcich 
sa zlepšovania infraštruktúry a občianskej vybavenosti, na kvalitný život v budúcnosti obci, 
v modernom Hviezdoslavove. 

Na zadaní sa jednomyseľne (6 členov za, 0 proti, 0 sa zdržalo) a definitívne zhodla Komisia 
územného plánovania na svojich zasadnutiach dňa 14.10.2020, resp. 19.10.2020. 

Cenu za spracovanie nie je možné v tomto momente odhadnúť – podobné zmeny a doplnky 
územných plánov sa však podľa informácií zistených starostom obce pohybujú zhruba v 
rozpätí 5000 – 20000 EUR, a to vo vzťahu k rozsahu prác. 

Starosta obce privítal o 18:25h prichádzajúceho poslanca OZ Ing. Adama Takáča 
 
Ing. Ján Karaba navrhol opravu gramatických chýb v Podnetoch pre zadanie ZaD ÚPN 
2020/21 a to konkrétne opakujúce sa slovné spojenie „v náväznosti“ na „v nadväznosti“.  
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 78/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 78/2020: 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov  

1.)   p r e s k ú m a l o 
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schválený Územný plán obce Hviezdoslavov (ďalej len ÚPN), či nie sú potrebné jeho zmeny 
alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový ÚPN – v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov. 

2.)   K o n š t a t u j e, 
a) že je potrebné vykonať zmeny a doplnky ÚPN v rozsahu požiadaviek obce do záväznej 
časti, 
b) že v ostatných častiach je schválený ÚPN aj naďalej vhodným nástrojom na riadenie 
územného rozvoja obce Hviezdoslavov. 

3.)   S c h v a ľ u j e  
zámer vypracovania zadania pre zmeny a doplnky ÚPN obce Hviezdoslavov a akceptuje 
súčinnosť obecného úradu, stavebného úradu a Komisie územného plánovania, výstavby a 
rozvoja smerujúcu k predloženiu návrhu tohto zadania na dnešnom zasadnutí OZ. 

4.)   S c h v a ľ u j e 
zadanie pre zmeny a doplnky územného plánu obce Hviezdoslavov vypracované v súčinnosti 
Obecného úradu Hviezdoslavov, Stavebného úradu Hviezdoslavov a Komisie územného 
plánovania, výstavby a rozvoja, ktoré tvorí neoddeliteľné prílohy č. 1 až č. 5 tohto uznesenia. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 5  
Darovacia zmluva (Creativesymphony, s. r. o.) 
 
Spoločnosť Creativesymphony, s. r. o. je investorom projektu „STAR“ v obci Hviezdoslavov. 
Realizátorom bude spoločnosť Rafix, s. r. o., ktorej konateľom je Ing. J. Šmátrala a na 
základe jeho pokynu bola obci zaslaná táto darovacia zmluva. K sume uvedenej v darovacej 
zmluve prišlo po dohode týchto spoločností. 

V tejto veci je snaha učiniť zadosť Uzneseniu č. 6/2017, schváleného predchádzajúcim 
vedením obce Hviezdoslavov, na základe ktorého sa má investor (okrem iného) finančne 
podieľať na jednom z našich chodníkov.  

Vzhľadom na to, že v minulosti nebola pevne stanovaná suma, investor darovacou zmluvou 
navrhuje sumu 10.000 EUR za účelom finančnej podpory realizácie infraštruktúry v obci 
Hviezdoslavov. 

Zmluva bola v plnom rozsahu pripomienkovaná Právnym úsekom obce Hviezdoslavov 
v osobe JUDr. P. Reisz a finálny návrh zmluvy bol odsúhlasený všetkými zmluvnými 
stranami.  
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Rozprava: 
- Ing. Karaba sa dopytuje, či investor bude platiť miestny poplatok za rozvoj. 
- Starosta obce potvrdil, že investor bude poplatok za rozvoj platiť. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 79/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 79/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú darovaciu zmluvu medzi obcou 
Hviezdoslavov a Creativesymphony, s. r. o., predmetom ktorej je poskytnutie finančného daru 
vo výške 10-tisíc eur obdarovanému, a teda obci. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej ako VB): 

- Zmluva o zriadení VB (AuPortal SK, s. r. o.) 
- Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby (Rímskokatolícka cirkev) 
- Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby (XL four, s. r. o.) 

 
Starosta informuje, že všetky zmluvy sú vypracované Právnym úsekom obce Hviezdoslavov. 
 
Zmluva o zriadení VB (AuPortal SK, s. r. o.) sa týka infraštruktúry obytného súboru 38 
radových domov, ale tu treba povedať, že na Obecný úrad Hviezdoslavov ešte nebola 
predložená urbanistická štúdia. 
 
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby (Rímskokatolícka cirkev) sa týka káblového 
vedenia z Cirkevnej základnej školy do trafostanice. Zmluva je v prospech tretej osoby, 
ktorou je Západoslovenská distribučná, a. s.. Zmluva bola upravená doc. Dr. Neográdym 
k vyššej spokojnosti obci. Prílohou tejto zmluvy bude výpis z tohto uznesenia. 
 
Zmluva o zriadení VB medzi povinnými - Obcou Hviezdoslavov, DOM-BYT stav, s.r.o. 
a investorom – XL four, s.r.o.  v prospech tretej osoby – SPP-distribúcia, a.s.. Zmluva bola 
prezentovaná právnym zástupcom obce na poslaneckej porade. Podľa prijatej dohody, ktorá 
vychádza zo zásad zákona č. 18/1996 Zb. o cenách je teda Investor povinný za zriadenie 
vecného bremena o celkovej výmere cca. 16 m2 vrátane ochranných pásiem zaplatiť sumu 
192 Eur, t. j. 12,- €/m2. 
 
Rozprava: 
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- Ing. Karaba sa dopytuje, či boli prijaté žiadosti na zriadenie vecného bremena, nakoľko 
žiadosti nie sú priložené, preto nie je Ing. Karabovi jasné, či je to iniciatíva zo strany Obce 
Hviezdoslavov. 
- Starosta informuje, že o to požiadali elektronicky priamo právneho zástupcu Obce 
Hviezdoslavov, ktorý to rieši ako samostatný zamestnanec, preto nedisponujeme oficiálnou 
žiadosťou. 
- Ing. Karaba má za to, že toto nie je správny postup, nakoľko by mali oficiálne podať 
žiadosť, aby bol k tomu vytvorený spis a bol jasný proces vzniknutia takejto zmluvy. 
- Starosta konštatuje, že rozumie o čom hovorí Ing. Karaba, ale aj vzhľadom na aktuálnu 
epidemiologickú situáciu a krátkosť času sa to riešilo priamo a elektronicky. 
 
 
- Ing. Karaba dáva do pozornosti, že to nie je len taká obyčajná zmluva o vecnom bremene, 
nakoľko sa jedná o rozsiahle rozkopanie obce a OZ sa už k ďalšiemu stupňu nebude môcť 
vyjadriť. 
- Starosta obce informuje že tu máme stavebný úrad, ktorý by mal fundovane, zákonnými 
možnosťami a legitímne veci riešiť. To nebráni stavebnej komisii, aby sa ďalej o túto 
problematiku zaujímala, takisto aj OZ, aby si vyžiadalo informáciu. 
- Starosta je naklonený diskusii a v prípade ďalšieho vážnejšieho kroku, ktorý súvisí 
s rozkopávkou, aby pokojne prešiel zastupiteľstvom. 
 
- Ing. Karaba vznáša pripomienku, aby sa minimálne vysvetlilo, prečo je zmluva uzatvorená 
s Bratislavskou arcidiecézou a nie s Rímskokatolíckou cirkvou ako vlastníkom pozemku. 
- Ing. Kavecký informuje, že farnosť síce je zapísaná ako vlastník, ale jeho nadradený orgán 
je Bratislavská arcidiecéza. Jednotliví farári nemajú kompetenciu vstupovať do 
ekonomických vzťahov a preto sa zmluva uzatvára práve s Bratislavskou arcidiecézou. 
 
- Starosta informuje, že Bratislavská arcidiecéza potrebuje vedieť, či OZ a Obec 
Hviezdoslavov súhlasí, aby trasovanie káblov išlo predmetnými parcelami, pretože sa to nedá 
inými parcelami ťahať.  
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 80/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 80/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o zriadení vecného bremena 
medzi obcou Hviezdoslavov a AuPortal SK, s. r. o., týkajúcu sa stavby „Infraštruktúra 
obytného súboru 38 radových RD“ a príslušných parciel definovaných v zmluve. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   X 
Ing. Adam Takáč X     
Uznesenie bolo prijaté. 
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Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 81/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 81/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o zriadení vecných bremien 
v prospech tretej osoby medzi obcou Hviezdoslavov, Rímskokatolíckou cirkvou – 
Bratislavskou arcidiecézou a Západoslovenskou distribučnou, a. s.. 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba   X 
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová    X 
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   X 
Ing. Adam Takáč X     
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 82/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 82/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  predloženú Zmluvu o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je SPP - distribúcia, a. s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 
 
 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   X 
Ing. Adam Takáč X     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
K bodu 7 
Rôzne 
Starosta sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na plošnom testovaní. 
Starosta ďalej informuje: 
• zberný dvor je otvorený do 14.11.2020 
• obecný úrad a stavebný úrad je pre verejnosť otvorený do konca novembra iba v stredu 
• prebehol 1. kontrolný deň k novému chodníku Hviezdne bývanie, smer vlaková stanica 
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• o zhoršujúcej sa situácii s odvozom tekutého odpadu, nakoľko je momentálne možné 
vyvážať len do Vrakune 

• prebehlo stretnutie s dovozcami tekutého odpadu, kde starosta žiadal o riešenie tejto 
situácie. Bolo prisľúbené, že by sa nemali zhoršovať kvality služieb  a ceny by nemali rásť 
skokovým spôsobom. 

• otvorenie cykloklietky pri vlakovej zastávke 
• na cirkevnej ZŠ prebieha nábor žiakov a učiteľov 
 
Rozprava: 
 
- Starosta informoval, že rast ceny vývozu tekutého odpadu bude postupný. Čističky 
odpadových vôd končia a situácia je kalamitná. Starosta obce kontaktoval všetky čističky, 
ktoré sú v okolí cca. štyridsiatich kilometrov (Hubice, Hurbanova Ves, Senec, Šamorín, Zlaté 
Klasy, Vrakuňa) - jedinou čističkou, ktorá vie pomôcť, je Vrakuňa. Tam však vývoz stojí 
viac, a preto sa to musí premietnuť do cien. 
 
K bodu 8 
Diskusia s občanmi a záver 
Nakoľko neboli v závere rokovania OZ prítomní žiadni občania, diskusia s občanmi nebola. 
 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 19:24 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 10.11.2020 
 
 
Zapisovateľ: Ivana Karásková   ................................... 
  
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Tatiana Skybová   ....................................    
 
 
Ing. Adam Takáč   .................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


