
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 15.11.2020 
od 15:00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

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

   
Ďalší prítomní: JUDr. Mário Vanc - hlavný kontrolór obce  
 
Neprítomní:              Ing. Dominika Šalátová Sumihorová (poslankyňa OZ) – ospravedlnená 

Ing. Adam Takáč (poslanec OZ) – ospravedlnený 
Mgr. Janka Almášiová (poslankyňa OZ) – ospravedlnená  

 
Ostatní prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie OZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02. Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (Rímskokatolícka cirkev) 
03. 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 15:00 hod. Privítal všetkých prítomných.  
Starosta skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci 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. 83/2020: 
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      
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: za 
overovateľov zápisnice Tatianu Skybovú a Patrika Cvengroša a za zapisovateľku Ivanu 
Karáskovú. Starosta obce dal poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice Tatianu Skybovú a Patrika Cvengroša a za zapisovateľku Ivanu Karáskovú. 
 

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

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
 
c) Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie bodu c) a dal hlasovať o predloženom 
programe. 
 
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    
Tatiana Skybová X    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    
Ing. Adam Takáč     

Predložený návrh programu bol schválený.  
 

 
K bodu 2 
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (Rímskokatolícka cirkev) 
Starosta predstavil bod rokovania zastupiteľstva, kde je žiadateľom Rímskokatolícka cirkev. 
Povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností – pozemkov:  

 
Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV č. 
Výmera 
v m2 

Druh pozemku 
Katastrálne 
územie 

Obec Okres 

144 C 177 3257 Zastavaná plocha a 
nádvorie 

Hviezdoslavov Hviezdoslavov Dunajská Streda 

38/10 C 177 455 
Zastavaná plocha a 
nádvorie Hviezdoslavov Hviezdoslavov Dunajská Streda 

1-
1253/101 E 177 10644 

Zastavaná plocha a 
nádvorie Hviezdoslavov Hviezdoslavov Dunajská Streda 

 
Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu 

distribúcia elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 



a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa 
nachádza aj zaťažená nehnuteľnosť.  

Za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Cirkevná základná škola Hviezdoslavov“ 
k distribučnej sústave oprávneného oprávnený a žiadateľ uzatvorili dňa 5.8.2020 zmluvu 
o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000539. 
V zmluve o pripojení sa oprávnený zaviazal, že vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo 
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických 
vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku. 

Úpravu práv a povinností pri výstavbe elektroenergetických zariadení si oprávnený 
a žiadateľ dohodli v  zmluve o pripojení. Zmluvou o pripojení sa žiadateľ zaviazal 
oprávnenému zabezpečiť mu práva zodpovedajúce vecným bremenám k časti zaťaženej 
nehnuteľnosti tak, ako je ďalej uvedené v tejto zmluve, pričom sa oprávnenému zároveň 
zaviazal, že za oprávneného prevezme všetky záväzky na úhradu odplaty za zriadenie takýchto 
práv povinnému a že bude znášať všetky náklady s tým spojené. 

Za účelom pripojenia stavby žiadateľa k distribučnej sústave oprávneného budú na 
zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia : 

a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, 
b) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie, 

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku. Viac informácií sa nachádza 
v priloženej zmluve, ktorá bola v plnom rozsahu pripomienkovaná podpredsedom Komisie 
územného plánovania, výstavby a rozvoja, doc. P. Neográdym a odsúhlasená všetkými 
zmluvnými stranami. K dispozícii je i situácia popisujúca trasovanie vedenia. Vo fyzickej 
podobe je výkres k dispozícii aj na samotnom zasadnutí zastupiteľstva. 

Starosta konštatoval, že v zmluve bol doplnený bod 2.5 a to za článkom b) „vrátane 
zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku, ktorých technická a polopisná 
charakteristika je definovaná schémou, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.“ Prvou prílohou je 
samotné uznesenie OZ. 

Starosta privítal na zastupiteľstve doc. Neográdyho a požiadal ho o vysvetlenie celého 
procesu. Doc. Neogrády upresnil pripomienkovanie zmluvy, právnu formu zmluvy a samotné 
vecné bremeno, aby sa týkalo iba dotknutých energetických zariadení.  
 
Rozprava: 

Starosta konštatoval, že rozkopávka chodníka kvôli dotknutému bremenu nebude 
zásadná a privítal na Zastupiteľstve aj p. dekana R. Masiczu.  

P. poslanec Karaba sa dopytoval na chýbajúcu dokumentáciu, nakoľko nemá 
k dispozícii technickú správu ohľadom rozkopávky.  

P. dekan konštatoval, že kompletná dokumentácia bola podaná na Stavebnom úrade 
Hviezdoslavov, kde je vyznačené aj akým spôsobom pôjde trasovanie. Počas realizácie stavby 
dôjde k čiastočnému narušeniu dotknutého územia pri výkopových prácach. Dotknuté územie 
sa po dokončení prác uvedie do pôvodného stavu. Prípojka a jej trasovanie sa realizuje 
v zelenom páse a v miestnej komunikácii, čiže chodník nie je vôbec týmto dotknutý, a to 
pomocou riadeného pretlaku. 

P. Karaba sa ďalej dopytoval na uplatnenie odplaty od ZSE, tak ako to je bežné podľa 
platného uznesenia z roku 2016.  

P. dekan konštatoval, že podmienky jasne stanovila ZSE a sú nemenné. Ešte objasnil 
výšku odberu, ktorá vyplýva z toho, že iba kvôli škole by trafostanicu nevybudovali. Museli 
sme to navýšiť na 130 ampérov s tým, že 80 je pre školu a 50 pre telocvičňu. Realizácia by 
mala byť hotová v máji. 



Starosta požiadal návrhovú komisiu o návrh uznesenia s tým, že sa doplnila 
pripomienka z bodu 2.5 a dal poslancom hlasovať.    
 
Uznesenie č. 84/2020: 
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.., s doplnením Čl. 2.5 o: „ktorých technická 
a polohopisná charakteristika je definovaná schémou, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy“. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová 

 
    

Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    
Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 3 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 15:30 hod. ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  
 
 
V Hviezdoslavove, 25.11.2020 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Andrea Marko, PhD.    ................................... 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Tatiana Skybová   ....................................    
 
 
Patrik Cvengroš   .................................... 
 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


