
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 15.04.2020 
od 16:00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

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

  Patrik Cvengroš  
  Tatiana Skybová 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová  
  Ing. Adam Takáč  
   

Ďalší prítomní: JUDr. Mário Vanc - hlavný kontrolór obce  
 
Neprítomní:  Ing. Ján Karaba (poslanec OZ) –  ospravedlnený  
 
 
Ostatní prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie OZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02. Kontrola plnenia uznesení a čerpania rozpočtu 
03. Zámer prenájmu časti kultúrneho domu na ul. Hlavná 
04. Nájomná zmluva za účelom prenájmu časti KD na ul. Hlavná (prevádzka zmrzliny) 
05. Zámer výmeny pozemkov medzi obcou a Ing. arch. P. Janečkom 
06. Zámenná zmluva medzi obcou a Ing. arch. P. Janečkom 
07. Zadania pre spracovanie UŠ RP č. 1-01/2014 „ZELEŇ“, RP č. 4, RP č. 24 a UŠ RP č. 28 
„LETOROSTY“, RP č. 4 
08. Darovacia zmluva medzi obcou a J. Vargaiom 
09. Zmluva o dielo na rekonštrukciu Kolmej ul. 
10. Nájomná zmluva s právom stavby medzi obcou a ŽSR (projekt stojiska na bicykle) 
11. Zámer výstavby rozvodu verejného osvetlenia pre ulice Veterná a Nezábudková 
12. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní garantovaných energetických služieb 
13. Rôzne 
14. 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 16:08 hod. Privítal všetkých prítomných. Tatiana Skybová informovala, že poslankyňa Ing. 
Dominika Šalátová Sumihorová príde s omeškaním. 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. 12/2020: 
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      
Ing. František Kavecký    X 
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Návrhová komisia bola schválená. 
 
b) Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby navrhla overovateľov zápisnice 
a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. Adama 
Takáča 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. Adama Takáča a Patrika Cvengroša a za zapisovateľku Tatianu Skybovú. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba      
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
 

c) Návrh programu 
Starosta obce skonštatoval, že v návrhu programu navrhuje zmenu a to nahradenie 
navrhovaného bodu programu č. 12 novým bodom č. 12 s názvom: Zámer zahájenia projektu 
obecnej kompostárne, výberu dodávateľa a Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 
Požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu 
programu, zmene a novom programe hlasovať. 
 
 

c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš  X   
Ing. Ján Karaba     
Ing. František Kavecký  X   
Mgr. Janka Almášiová  X  
Tatiana Skybová  X   
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč  X   

Predložený návrh programu bol schválený.  
 
 



d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh programu zastupiteľstva tak, 
ako bol predložený, spolu so zmenou: nahradenie navrhovaného bodu programu č. 12 novým 
bodom č. 12 s názvom: Zámer zahájenia projektu obecnej kompostárne, výberu dodávateľa 
a Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X    
Ing. Ján Karaba     
Ing. František Kavecký X    
Mgr. Janka Almášiová X   
Tatiana Skybová X    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

             Nahradenie bodu č. 12 novým bodom č. 12 bolo schválené.  
 

e) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje pozmenený program s konečným 
počtom bodov - 14. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X    
Ing. Ján Karaba     
Ing. František Kavecký X    
Mgr. Janka Almášiová X   
Tatiana Skybová X    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Pozmenený program bol schválený.  
 
 

K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a ich obsahom a konštatoval, že 
uznesenia sa priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené. Údaje sú aktualizované, graficky - 
farebne zvýraznené.  
Zároveň oboznámil prítomných s čerpaním rozpočtu. Starosta obce zdôraznil rozdiel čerpania 
rozpočtu v odpadovom hospodárstve vzhľadom na predpokladané príjmy, ktorý spôsobili 
úľavy poskytnuté občanom od januára 2020.  
 
Rozprava 
p. Skybová poznamenala, že treba rátať ešte s výdavkami, ktoré nám nastanú po zavedení zberu 
BRO, nakoľko tieto neboli rozpočtované. 
 
Kontrolór obce konštatoval, že zamestnanci obecného úradu pracujú momentálne v sťaženej 
situácii a predovšetkým dohliadajú na plnenie úloh v stanovených lehotách. Preto informatívne 
povinnosti pre poslancov nie sú plnené na 100%. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 13/2020: 



Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu  b e r i e  na 
vedomie  

a) plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
b) aktuálne čerpanie rozpočtu k marcu 2020. 

 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba      
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 3  
Starosta obce informoval o dvoch na seba naväzujúcich bodov, kde vzhľadom na nevyhnutné 
opatrenia týkajúce sa minimalizácie stretávania sa nebude dopodrobna citovať materiály, 
ktoré boli zaslané a aj zverejnené v súlade so zákonom na úradnej tabuli Obce 
Hviezdoslavov, ako i na jej webovom sídle dňa 5.3.2020, t. j. najmenej 15 dní pred 
rokovaním OZ. Zámer prenájmu obecného nebytového priestoru graficky zobrazeného v 
Prílohe č. 1 Zámeru - časti kultúrneho domu (ďalej aj ako „KD“) v zadnom trakte KD, so 
samostatným vstupom, v súčasnosti slúžiacej ako tzv. sklad kulís, resp. suterén, ktorým 
disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa s charakterom predmetu 
nájmu ako prevádzka s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny.  
 
Nevyhnutnou súčasťou prevádzky budú aj stavebné a parkové úpravy, ktoré budú stanovené 
v nájomnej zmluve. 
 
Dôvodom a účelom nájmu je využitie prenajímaných priestorov osobou 
podnikajúcou v „gastro“ priemysle, ktorá má záujem v centre Hviezdoslavova dlhodobo 
prevádzkovať prevádzku s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Podobnú prevádzku 
prevádzkuje táto osoba úspešne v susednej obci Štvrtok n. Ostrove. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä skutočnosť, že aplikovaním 
predloženého zámeru dôjde k otvoreniu ďalšej novej a potrebnej občianskej vybavenosti vo 
forme gastroslužieb v súčasnom centre Hviezdoslavova, ako i k esteticky hodnotnej úprave 
bezprostredného okolia a zelene budúcej prevádzky samotným nájomcom. Ďalším krokom 
bude schválenie nájomnej zmluvy obecným zastupiteľstvom, ktoré však môže prísť na rad až 
po schválení samotného Zámeru, ako ďalší bod programu. 
 
Stanovisko Komisie územného rozvoja a plánovania bolo jednohlasné s odporúčaním: 
Poskytovanie tzv. gastro služieb je v záujme obce a preto Komisia odporúča prenajať 
predmet nájmu s cieľom sfunkčniť prevádzkovanie týchto služieb, a to čo najskôr.“ 
 
Nakoľko ide v prípade žiadateľa o nového nájomcu priestorov, so zaujímavým 
obchodným plánom vypĺňajúcim citeľnú medzeru týchto služieb občianskej vybavenosti 
v našej obci, navyše v súčasnom centre obce, v záujme podpory miestneho podnikania 
a akcelerácie jeho rozvoja, navrhujem predmet nájmu prenajať, a to za sumu 100,00 EUR 
/ mesačne + energie. 
Po jednom roku navrhujem opätovné posúdenie a prehodnotenie tejto sumy. 
 



Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 14/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
zámer prenájmu obecného nebytového priestoru graficky zobrazeného v Prílohe č. 1 tohto 
Zámeru - časti kultúrneho domu v zadnom trakte kultúrneho domu, so samostatným vstupom, 
v súčasnosti slúžiacej ako tzv. sklad kulís, resp. suterén, ktorým disponuje ako vlastník, z 
dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

a) v celkovej ploche o výmere 11,58 m2 v 1. nadzemnom podlaží (prevádzka) 
a 

b) v celkovej ploche o výmere 11,58 m2 v 1. podzemnom podlaží (kuchyňa) 
nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo obce Hviezdoslavov, v celkovej výmere 23,16 m2 s charakterom predmetu nájmu 
ako prevádzka s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny nájomcovi:   

Hasipi Visar, IČO: 50283901, prech. pob. Za stanicou 10908/5, 831 04 Bratislava 

na základe predchádzajúcich rokovaní, a to za sumu 100,00 EUR / mesačne + energie na dobu 
5 rokov, s možnosťou ďalšieho posúdenia, a to za podmienok, ktoré budú stanovené v 
nájomnej zmluve. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba      
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  
Nájomná zmluva za účelom prenájmu časti KD na ul. Hlavná (prevádzka zmrzliny) 
 
Starosta obce informoval o podmienkach nájomnej zmluvy. Zmluvu pripravoval právny 
zástupca obce. Potrebné úpravy budú prerokovávané a odsúhlasené so stavebnou komisiou. 
 
Rozprava 
p. Kavecký sa dopytoval, či je prediskutovaná možnosť zmeny nájmu.  
Starosta konštatoval, že je možné opätovne prehodnotiť výšku nájmu po 1 roku, nakoľko ešte 
teraz nevieme ani výšku energií a nákladov, ktoré nastanú. Zmluva tieto veci rieši.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 15/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 



v zmysle schváleného Zámeru Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a nasl. Občianskeho 
zákonníka medzi prenajímateľom - obcou Hviezdoslavov a nájomcom - Visar Hasipi, IČO: 
50283901, prech. pob. Za stanicou 10908/5, 831 04 Bratislava, predmetom ktorej je výlučné 
používanie predmetu nájmu na účely prevádzkovania výrobne a predajne nebalenej zmrzliny. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
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 
Zámer výmeny pozemkov medzi obcou a Ing. arch. P. Janečkom 
Starosta obce informoval prítomných že, ako bolo deklarované už pri prvej úspešnej výmene 
na zasadnutí OZ dňa 9.7.2019, lokalita „Pažiť“ (predmetné „voľné“ priestranstvo cez cestu 
oproti Úradu v bezprostrednej blízkosti multifunkčného ihriska, hneď vedľa areálu MŠ) 
predstavuje bezpochyby svojou historicky danou centrálnou polohu významnú a cennú 
možnosť pre umiestnenie funkcií vyššej občianskej vybavenosti a má potenciál pre 
vytvorenie kompaktného centra, ktoré v súčasnosti v našej obci chýba. Vďaka urbanistickej 
štúdii Rímskokatolíckej cirkvi, ktorú vzalo zastupiteľstvo aj s pripomienkami jednomyseľne 
na vedomie na svojom zasadnutí dňa 6.2.2020, je už dnes pomerne jasné, ako bude areál 
základnej školy s telocvičňou vyzerať. Kvôli skutočnosti, že miesto pôvodne avizovaných 
deviatich tried bude napokon tried až 18-20, je potrebné uskutočniť ďalšiu výmenu s cieľom 
zrealizovať celý tento verejno-prospešný zámer do úspešného konca, z čoho bude profitovať 
predovšetkým samotná obec Hviezdoslavov a jej obyvatelia. 
 
V tomto momente nebudem pripomínať, že vedenie obce Hviezdoslavov sa s najväčšou 
vážnosťou začalo projektom v júni, resp. júli 2019 zaoberať z dôvodov, ktoré sú zverejnen 
v dôvodovej správe. 
Dôvody hodné osobitného zreteľa boli a sú teda najmä: 
• flexibilné rozšírenie ponuky vzdelávania vo Hviezdoslavove v podobe novej 18-triednej 
základnej školy s plnou vybavenosťou, v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti, 
• zámenou pozemkov v predpokladanom pomere 1 ku 8 získa Hviezdoslavov už vyše 4 
hektáre pôdy v katastri obce v dotyku so zastavaným územím, ktoré možno neskôr 
využiť pre akúkoľvek vhodnú a chýbajúcu funkciu, 
• vopred dohodnutou formou spolupráce (formou zmluvného vzťahu) pri prevádzkovaní 
a využívaní objektov ZŠ, komunitného centra, príp. telocvične, či kostola a ich areálov 
vznikne verejný priestor, s možnosťou využitia pre všetky deti a verejnosť, čím sa 
podporí centrálny obslužný charakter lokality, 
• vyriešenie technickej a dopravnej infraštruktúry v lokalite a jej najbližšom okolí, najmä 
statickej dopravy, nakoľko už dnes je situácia s parkovaním v lokalite kritická, 
• vytvorenie hneď niekoľkých dôležitých centrotvorných funkcií vo Hviezdoslavove, 
• zvýšenie objemu podielových daní plynúcich do obce ako i ďalších iných investícií, 
• priame vytvorenie cca. 30 nových pracovných miest (prevažne pre pedagogických 
zamestnancov) v obci Hviezdoslavov. 
 



Stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja z 25.2.2020: 
Nakoľko sa konajú rokovania o vzájomných zámenách pozemkov medzi vlastníkom 
parcely KN-C 125/2, obcou Hviezdoslavov a RKC, komisia odporúča nasledujúce kroky: 
Pri súhlase vlastníka parcely KN-C 125/2 zameniť časť parcely KN-C 125/3 vo vlastníctve 
obce podľa priloženého GP 2364 vo výmennom koeficiente 1:1, nakoľko sa v oboch 
prípadoch jedná o hodnotovo identické pozemky. Nový tvar pozemkov umožní potrebný 
odstup budúcej budovy školy od novovytvoreného pozemku p. č. 125/8, tak aby neprekážala 
vlastníkovi pozemku v jeho zámeroch. 
V tomto prípade ide o pozemky ležiace vo svojom bezprostrednom susedstve vedľa 
seba – v identickej rozvojovej zóne v ÚPN ozn. pod č. 4-01/2010. Z toho dôvodu bol 
výmenný koeficient stanovený na tzv. „jedna k jednej“, tak ako sa píše aj v Špecifikácii 
zámeru. Konkrétne rozdelenie je znázornené v geometrickom pláne.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 16/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
zámer zámeny nasledovného obecného pozemku (parcely), ktorým disponuje ako vlastník, 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 
 
 novovytváraná KNC p. č. 125/8 – ostatné plochy o výmere 475 m2, 
nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, odčleneného z doterajšieho pozemku KNC p. 
č. 125/3 – ostatné plochy, o výmere 1053 m2, evidovaného doteraz na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo obce Hviezdoslavov, ktorý by sa zamenil za pozemok: 

      novovytváraná KNC p. č. 125/9 – ostatné plochy o výmere 475 m2, 

nachádzajúci sa v kat. území Hviezdoslavov, odčleneného z doterajšieho pozemku KNC p. č. 
125/2 – ostatné plochy, o výmere 1506 m2, evidovaného doteraz na LV č. 1069 ako výlučné 
vlastníctvo vlastníka Ing. arch. Peter Janeček, Mýtna 11, 811 07 Bratislava,  

a to všetko pozemkov, vytvorených podľa navrhovaného geometrického plánu č. 52011101-
17/2020 vyhotoveného spol. GEOPARD, s. r. o, Sása 708, Lehnice, Ing. J. Vargom, dňa 
6.3.2020 (Príloha č. 1 Zámeru), v navrhovanom pomere 1:1. 

Starosta pred samotným hlasovaním privítal poslankyňu Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú 
o 16:33 hod. a vyzval poslancov k hlasovaniu: 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba    
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 



Zámenná zmluva medzi obcou a Ing. arch. P. Janečkom 
Starosta obce informoval, že medzičasom prebehla zmena vlastníkov, je to v poriadku. 
Prílohy ako aj Zmluva sú priložené, vypracovávala ju stavebná komisia na čele s p. 
Neográdym. Niekoľko krát sme ju kontrolovali.  
 
Rozprava 
p. Kavecký objasnil dôvody tejto výmeny.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 17/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
v zmysle schváleného Zámeru Zámennú zmluvu o zámene nehnuteľností uzatvorenú podľa § 
611 Občianskeho zákonníka medzi obcou Hviezdoslavov a Ing. arch. Petrom Janečkom, Mýtna 
11, 811 07 Bratislava. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
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 
Zadania pre spracovanie UŠ RP č. 1-01/2014 „ZELEŇ“, RP č. 4, RP č. 24 a UŠ RP č. 28 
„LETOROSTY“, RP č. 4 
Starosta obce predstavil predložené štúdie a zadania, za každé sa bude hlasovať samostatne 
v piatich uzneseniach. Predmetné štúdie a zadania boli riadne zverejnené.  
 
Rozprava 
p. Almášiová žiadala dodržiavanie regulatív podľa zapracovaných pripomienok 
Starosta obce objasnil situáciu, nakoľko sa ešte čaká na schválenie a od toho momentu sa 
nimi budú musieť riadiť. 
p. Almášiová žiada teda odložiť schvaľovacie procesy pre štúdie a zadania 
p. Kavecký konštatoval, že nakoľko sú tieto štúdie spojené s množstvom vyrokovaných vecí 
pre obec a sú vypracované v rozumnej miere, riskujeme možné probémy a stratu súčinnosti 
developerov 
p. Takáč konštatoval, že napr aj Letorosty spĺňajú mnohé podmienky ešte neschválených 
regulatív 
Kontrolór obce upozornil, že následná kontrola plnenia podmienok je už potom na stavebnom 
úrade. A my nemôžeme úkolovať stavebný úrad v tom, čo im vyplýva z pracovných 
povinností. 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 



Uznesenie č. 18/2020: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktualizovanú urbanistickú štúdiu „Areál Letorosty“ 
od obstarávateľa XL four, s. r. o., spracovanú pre rozvojovú plochu č. 28 za účelom 
spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

a) Realizovať priehľadné ploty pri realizácii IBV zo strany ulice a minimalizovať 
použitie betónových a iných prefabrikovaných oplotení v rámci celej lokality. 

b) Vytvoriť projekt s jednotným architektonickým rázom v rámci lokality. 
c) Zrealizovať rekonštrukciu prístupovej cesty od križovatky Pri Hájovni podľa 

parametrov daných dopravným generelom. 
d) Zokruhovať cestnú sieť lokality. 
e) Vyriešiť prepojenie od starej výstavby a neuvažovať s dopravným prepojením 

Kríkovej ulice. 
f) Naprojektovať a zrealizovať min. jednostranné chodníky pri obslužných 

komunikáciách. 
g) Naprojektovať a zrealizovať kryté stojisko na kontajnery na separáty (2 ks 1100 l). 
h) Vytvoriť verejne dostupnú oddychovú zelenú plochu. 
i) Vymedziť plochu min. 7000m2 a zmluvne ju rezervovať pre obec na umiestnenie 

základnej školy. 
j) Dodržať zredukovanie podielu radových domov, resp. radovej výstavby o min. 80%. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Starosta obce predstavil štúdiu p. Moncoľa s manželkou, kde treba ešte opraviť veci podľa 
pripomienok stavebnej komisie. 
 
p. Kavecký konštatoval, že p.Moncoľ prisľúbil, že v ďalšom kroku tieto pripomienky 
zapracuje. 
 
Starosta už len dodal, že predkladá toto uznesenie s pripomienkami, požiadal návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 19/2020: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktualizovanú urbanistickú štúdiu „Urbanistická 
štúdia - Hviezdoslavov“ od obstarávateľa Juraj Moncoľ a manž. Mária, Rybničná 297, 930 41 
Hviezdoslavov, spracovanú pre rozvojovú plochu č. 4 za účelom spodrobnenia ÚPN obce 
Hviezdoslavov s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

a) Realizovať priehľadné ploty pri realizácii IBV zo strany ulice a minimalizovať 
použitie betónových a iných prefabrikovaných oplotení v rámci celej lokality. 

b) Vytvoriť verejne prístupné oddychové zóny so zeleňou v rámci celého areálu. 
c) Vytvoriť projekt s jednotným architektonickým rázom v rámci lokality. 



d) Participovať na obnove chodníka smerom na železničnú zastávku Kvetoslavov, 
zastávka. 

e) Zdvojsmerniť komunikáciu, ktorá je stále prezentovaná ako jednosmerná. 
f) Zrealizovať zákonom stanovené minimálne rozostupy medzi objektami. 
g) Naprojektovať funkčné vyhýbacie pruhy s dĺžkou najmenej 20 metrov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš  X  
Ing. Ján Karaba    
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 predstavil nasledujúce zadania urbanistických štúdií.  
 
p. Kavecký navrhol, nakoľko je celý proces iba na začiatku a čakajú nás rokovania a ide 
o spustenie procesu, aby sme išli čítať uznesenia rad za radom.  
Starosta obce sa ešte vyjadril k pripomienkam, resp, keďže prišla iba pripomienka od p 
Hamšíka, tak od neho, kde už sme mu zaslali aj vyjadrenie.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 20/2020: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie investorom 
Peter Margetin, Kuklovská 47, 841 04 Bratislava, za podmienky verejného pripomienkovania 
zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové územie č. 1-01/2014 „Zeleň“, a to všetko 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
Ing. František Kavecký X    
Mgr. Janka Almášiová    X 
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 21/2020: 



Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie investorom 
DOM-BYT STAV, s. r. o., Požiarnická 1695/21, 931 01 Šamorín, za podmienky verejného 
pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové územie č. 04, a to 
všetko prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová    X 
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 22/2020: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie investorom 
Tuesday, s. r. o., Námestie SNP 466/6, Bratislava, za podmienky verejného pripomienkovania 
zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové územie č. 24, a to všetko prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
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 8 
Darovacia zmluva medzi obcou a J. Vargaiom 
Starosta obce informoval, že darca, Ján Vargai, sa rozhodol darovať finančný dar vo výške 10-
tisíc eur obci Hviezdoslavov, a to na základe vlastného záujmu úprimne podporiť rozvoj obce. 
Keďže vzhľadom na aktuálne a platné znenie Zásad hospodárenia s majetkom obce 
Hviezdoslavov (VZN č. 2/2019) „prijatie daru v jednotlivom prípade v hodnote nad 5.000,- 
EUR schvaľuje obecné zastupiteľstvo“, musí túto darovaciu zmluvu schváliť OZ. Darca si je 
vedomý, že mu darovaním tohto finančného obnosu nevzniká žiaden nárok voči, resp. od 
obce, ani reálne očakávania, ani nijaká iná forma benefitu zo strany obce, a to ani 
v minulosti, ani v súčasnosti a ani v budúcnosti. 



Samotná zmluva je k nahliadnutiu. Pre úplnosť starosta obce dodal, že p Vargai nemá žiadnu 
urbanistickú štúdiu alebo zadanie, ktoré by čakalo na priazeň zo strany zastupiteľstva.  
 
Rozprava 
p. Almášiová sa pýtala, či je občanom Hviezdoslavova 
Starosta upresnil, že nie, že je z Kvetoslavova. 
p. Takáč sa pýtal, či p Vargai aj žiadal, na aký účel má byť tento dar využitý 
Starosta informoval, že nie je to presne špecifikované, ako aj v zmluve je uvedené, že peniaze 
daruje na rozvoj obce. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 23/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  darovaciu zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov 
a Jánom Vargaiom, bytom Kvetoslavov 93, 930 41 Kvetoslavov, predmetom ktorej je finančný 
dar vo výške 10.000,- EUR za účelom finančnej podpory obce Hviezdoslavov.  
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
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 9 
Zmluva o dielo na rekonštrukciu Kolmej ul. 

Starosta obce informoval prítomných, že Kolmá ulica je dlhodobo zanedbávaná, miestami 
nespevnená a nebezpečná, miestna obslužná komunikácia v bezprostrednej blízkosti pôvodnej, 
„starej“ časti obce Hviezdoslavov. V Akčnom zozname komunikácií vyžadujúcich 
rekonštrukciu (ďalej ako AZKVR), ktorý bol publikovaný na ofic. webe Hviezdoslavova dňa 
16.5.2019, bola pridelená tejto komunikácii priorita A (najvyššia priorita na opravu). Jej rozvoj 
nerieši v týchto chvíľach dokončovaný dopravný generel Hviezdoslavova a v dohľadnej 
budúcnosti sa tu nepočíta so žiadnym developerským projektom v jej blízkosti, ktorý by 
vozovku pomohol sanovať za súkromný kapitál, ako v niektorých iných lokalitách. Komisia 
územného plánovania, výstavby a rozvoja obce na svojom zasadnutí dňa 23.5.2019 
jednomyseľne vzala na vedomie zostavenie AZKVR a súhlasila s pravidlami na 
vyhodnocovanie priorít (bod 11). Niekoľkokrát v minulosti bola obyvateľmi predmetných ulíc 
obci doručovaná petícia na riešenie tohto krízového úseku. Komisia pre rozpočet, financie 
a správu majetku obce navrhla jednomyseľne na svojom zasadnutí dňa 29.7.2019 tento projekt 
do rozpočtu na rok 2020 v rámci bodu 8. 

Kolmá ul. dnes obsluhuje už trojicu ďalších nových obytných zón (Marhuľovú ul., Hruškovú 
ul. a Jabloňovú ul., resp. viac než 100 trvalo žijúcich obyvateľov). Tak ako sme informovali 9. 
marca na tomto mieste, na úsek, ktorý je prakticky jedinou prístupovu cestou na spomínané 
ulice, a rieši i napojenie na tieto komunikácie (vrátane rokmi opomínanej opravy vstupu na 



Poľnú ul., kde sa počas dažďov dokonca vytvárajú lokálne povodne a bahnotok) by sa 
mal namiesto betónu použiť asfalt. Rekonštrukcia bude vykonaná spôsobom, ktorý 
v budúcnosti umožní pomerne jednoduchú inštaláciu vodovodu a kanalizácie v predmetnom 
území bez nutností intenzívnych rozkopávok. 

Zástupcom technickým vo veciach objednávateľa (obce) bude podpredseda Stavebnej komisie, 
Ing. arch. Rudolf Kraščenič a predseda Stavebnej komisie, Ing. František Kavecký. Predmet 
diela pozostáva zo spevnenia Kolmej ulice v dĺžke 2650 cm a šírke 325 cm a úprav ... 

Starosta obce sa pozastavil na uvedených cm, nakoľko nepredstavujú požadovanú mierku 
a treba tieto údaje po rozprave opraviť na metre. 

... vjazdov ulíc: Poľná, Hrušková, Marhuľová, Jabloňová ul., napájajúcich sa na Kolmú ul.. 
Počas prebiehajúceho výkonu diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup do jednotlivých 
nadväzujúcich obslužných komunikácií uvedených vyššie a ulíc Stužkovej a Novej. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje nastúpiť na zhotovenie diela do sedem dní odo dňa účinnosti Zmluvy a zrealizovať 
dielo do 45 dní odo dňa jej účinnosti. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu diela po 
odovzdaní a prevzatí diela a po písomnom odsúhlasení vykonaných prác zástupcom 
Objednávateľa vo veciach technických (Protokol o odovzdaní a prevzatí diela) a na základe 
doručenej faktúry. Fakturácia bude zostavená na základe skutočných výkonov za príslušné 
obdobie. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 

Celková cena za bezmála 300 metrov dlhé dielo činí 34 620,82  EUR vr. DPH. Verejný 
obstarávateľ (obec Hviezdoslavov) vyhodnocoval v 2. kole jednu ponuku. Kritériom na 
vyhodnotenie ponúk bola obstarávateľom stanovená najnižšia cena.  V 1. kole ("betónové" 
riešenie) bola najnižšia cena za predmet zákazky vyše 61 000 EUR s DPH. Ponuky v takýchto 
hodnotách sme akceptovať nemohli, pretože významne prevyšovali náš rozpočet. Podrobnosti 
nájdete v priložených materiáloch. Náhľad nájdete vo forme grafického zobrazenia nižšie. 

Napriek tomu, že sme v neľahkých časoch by som toto odporúčal schváliť, nakoľko obyvatelia 
týchto ulíc žijú v absolútnom diskomforte, nehľadiac na nebezpečné jamy, výtlky atď. 
Každopádne je to významný bod týkajúci sa čerpania rozpočtu.  

Vyjadrenie Ekonomického úseku obce Hviezdoslavov – J. Zemanová, vedúca úseku: Po 
preštudovaní položkového rozpočtu na rekonštrukciu Kolmej ulici vo Hviezdoslavove dávam 
súhlasné stanovisko. Vo finančnom rozpočte na rok 2020 boli tieto výdavky naplánované. 
Doporučujem z finančnej stránky rekonštrukciu uskutočniť. 

Rozprava 
p. Kavecký sa vyjadril, že skutočne je to jeden z najhorších úsekov komunikácií v obci.  
p. Takáč , ulica Rybničná sa bude realizovať v rámci projektu Letorosty 
p. Cvengroš spomenul predchádzajúce opravy a je lepšie ich naozaj robiť radšej poriadne 
miesto dočasných riešení 
p. Almášiová konštatovala, že je treba brať ohľad na to, akým spôsobom sú cesty robené, 
nakoľko treba brať ohľad aj na to, či tam jazdia ťažké stroje a pod 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 24/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmluvu o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a FE-
DOP, s. r. o., Športová 112, 930 39 Zlaté Klasy, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných 



prác: spevnenie obslužnej komunikácie – Kolmá ulica, a to na základe uskutočneného 
verejného obstarávania, za celkovú cenu za dielo 34.620,82 EUR vrátane DPH. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
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 10 
Nájomná zmluva s právom stavby medzi obcou a ŽSR (projekt stojiska na bicykle) 
Starosta obce informoval prítomných, že zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzavretí 
tejto Zmluvy z dôvodu, že Nájomca má záujem realizovať na prenajatom pozemku stavbu 
„Stojisko pre bicykle“. Cieľom výstavby stojiska je vytvorenie integrovaného 
multimodálneho bodu medzi cyklodopravou, autobusovou, železničnou a individuálnou 
dopravou a tým aj zvýšenie využitia hromadnej aj nemotorovej osobnej dopravy, zvýšenie 
atraktivity cestovania, skvalitnenie služieb súvisiacich s cestovaním, zvýšenie kvality a 
bezpečnosti poskytovaných služieb a zlepšenie dostupnosti priblížením železničnej stanice. 
Po zrealizovaní stavby bude Nájomca na uvedenej stavbe vykonávať správu, údržbu na 
vlastné náklady. 
Celková výmera Predmetu nájmu je 41,8 m2. Predmet nájmu je zakreslený v kópii snímky 
katastrálnej mapy, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť. Prenajímateľ 
prenecháva Predmet nájmu do užívania Nájomcovi na dobu neurčitú za dodržania 
dohodnutých zmluvných podmienok, na ktorých participoval právny zástupca obce 
Hviezdoslavov, JUDr. Reisz. Celkové ročné nájomné tvorí nájomné (A) za Predmet nájmu 
vo výške 9,20 EUR (slovom: deväť eur a dvadsať centov) spolu s nájomným (B) vo výške 
dane z nehnuteľnosti za Predmet nájmu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. Dohodnuté celkové nájomné je uvedené bez DPH. DPH bude 
fakturovaná podľa platných právnych predpisov. 
Samozrejme je teraz na nás, aby sme to uskutočnili, či už nájdeme na to finančné prostriedky, 
tiež či urobíme projekt atď. Cieľom je stojisko podobné ako je už realizované v Miloslavove.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 25/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  Nájomnú zmluvu s právom stavby 
medzi obcou Hviezdoslavov a Železnicami Slovenskej republiky, predmetom ktorej je 
realizácia stavby „Stojisko pre bicykle“ na prenajatom pozemku. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     



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 11 
Zámer výstavby rozvodu verejného osvetlenia pre ulice Veterná a Nezábudková 
Starosta obce informoval prítomných, že konečne už svietime na Slnečnicovej ulici.  
V nadväznosti na riešenie situácie v častiach obce, kde aktuálne, resp. dlhodobo verejné 
osvetlenie absentuje, sme po vyriešení Slnečnicovej ul., kde dnes po dlhých rokoch opäť 
znovu k spokojnosti cca. stovky obyvateľov svieti verejné osvetlenie, spustili proces príprav 
ku Veternej i Nezábudkovej ul.. V uplynulých týždňoch sa v súlade so zákonom vykonával 
prieskum trhu (Výzva na predloženie CP je samostatnou prílohou tohto bodu rokuvania), 
pričom obdržali sme len jednu ponuku (viď Predložená ponuka č. 1). Zrealizovať v tomto 
prípade bude nutné úplne nové vzdušné vedenie na jestvujúce stĺpy. Očakávame, že 
objednávka, ku ktorej eventuálne pristúpime, bude max. na úrovni 8363,73 EUR vr. DPH 
(vzhľadom na jedinú obdržanú CP), a preto je potrebné, aby bolo alokovanie príslušných 
finančných prostriedkov schválené obecným zastupiteľstvom. 14. apríla 2020 o 18:30 bolo 
zvolané aj stretnutie starostu obce Hviezdoslavov s obyvateľmi predmetných ulíc, aby sme 
otvorili i otázku možného kofinancovania tejto realizácie, o ktorom prebiehali rokovania už 
v minulosti. Obecnému rozpočtu by, prirodzene, výrazne pomohlo, keby na tomto projekte 
mali záujem finančne participovať aj samotní občania – tak ako to pozorujeme v prípade 
Slnečnicovej ul., kde prebieha crowdfunding na transparentnom účte bankovej inštitúcie 
(následne očakávame prevod fin. prostriedkov prostredníctvom darovacej zmluvy na obec). 
Všetky tri ulice sú v súkromnom vlastníctve obyvateľov a nepatria obci. 
 
Slnečnicová je cca 100 ľudí, Veterná cca 80, tešíme sa, že sa nám darí sanovať tieto veci aj 
vďaka príspevkom občanov. Každá takáto drobní vec, či už je to 5 – 10 tisíc, ide z obecného 
rozpočtu, kde potom nevieme robiť veľké projekty.  
 
Rozprava 
p. Almášiová sa dopytovala na spôsob vedenia elektriny na osvetlenie a či vzhľadom 
k poveternostným podmienkam je to bezpečné a neísť radšej podzemnou cestou 
starosta obce informoval, že to bude vzdušné vedenie, nakoľko už sú tam aj jestvujúce stĺpy 
a podzemná cesta by bola veľmi finančne náročná. Zároveň sa poďakoval poslancovi p. 
Karabovi, ktorý sa významne podieľa na projektoch osvetlenia  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 26/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e: 

a) zámer výstavby rozvodu verejného osvetlenia  pre ulice Veterná a Nezábudková v časti 
Záhrady v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky z 1.4.2020, 

b) použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške maximálne 8363,73 EUR 
vr. DPH za účelom realizácie tohto zámeru. 

 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     



Ing. Ján Karaba     
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 12 
Zámer zahájenia projektu obecnej kompostárne, výberu dodávateľa a Zmluva 
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
Starosta obce informoval prítomných, že je to záležitosť, ktorú rieši nás obecný projektový 
manažér p. Šoka a výrazne ďakuje aj p. kontrolórovi, ktorý sa tiež podieľa na tomto projekte 
v rámci koncipovania zmluvy. Súčasný spôsob využívania predmetných pozemkov o rozlohe 
takmer 1,5ha je definovaný ako dvor, pričom na časti plochy sa nachádza nelesný drevinový 
porast náletového charakteru vo vekovej skladbe stromov 0 - 25 rokov.                   
Obec Hviezdoslavov má záujem o kúpu tohto pozemku za účelom realizácie projektu obecnej 
kompostárne, pričom samotný nákup pozemku je do veľkej miery oprávneným výdavkom 
z hľadiska eurofondov. Projektom sme sa vážne začali zaoberať ihneď po tom, ako boli 
zverejnené výzvy na realizáciu týchto projektov príslušnými orgánmi, ktoré by výraznou 
mierou pomohli projekt kofinancovať. Po niekoľkomesačných rokovaniach predkladám 
návrh zmlúv a uznesení, ktoré boli koordinované, pripomienkované a 
procesované projektovým manažérom obce, Ing. Vratkom Šokom a ktoré odporúčam 
schváliť. 
V platnom ÚPN, spracovanom v r. 2008 a schválenom uznesením OZ č. 08/3-02/2008 zo dňa 
16.09.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov, je pre toto územie konštatovaný 
prevažujúci aktuálny stav ako plocha zelene s nelesnými drevinovými porastmi, pričom 
záväzné regulatívy pre takúto plochu pripúšťajú ako doplnkovú funkciu umiestnenie 
dopravnej a technickej vybavenosti. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na predmetných 
pozemkoch nejedná o poľnohospodársku ani lesnú pôdu, t. j. nie je potrebné nové vyňatie 
pôdy, na lokalite je možné umiestnenie technickej vybavenosti, súvisiacej s údržbou 
verejných parkových, líniových a izolačných plôch zelene v katastri obce. Územie leží vo 
veľmi dobrej dopravnej dostupnosti v dotyku s cestou III. triedy, spájajúcou obec 
Hviezdoslavov s obcou Miloslavov, v dostatočnej vzdialenosti od obytného prostredia, na 
hranici pozemku sa nachádzajú vedenia technickej infraštruktúry (elektrina, voda a plyn). Z 
týchto dôvodov je územie vhodné pre  umiestnenie spevnených plôch, komunikácií a 
technickej vybavenosti pre manipuláciu s rastlinnou biomasou, vznikajúcou pri údržbe 
zelene.  
Čo sa týka otázky DPH – v prípade, že obec vydá potvrdenie, že predmetné parcely v 
územnom pláne nie sú určené na stavebné účely (IBV), tak cena je oslobodená od DPH. 
Je to 1 a pol hektára, získať by sme ho mohli v budúcnosti za 100 až 150 tisíc eur. Jedná sa 
o žiadosť o nenávratný finančný výdavok. V tomto momente schvaľujeme zámer, aby sme 
mohli začať s projektom.  
 
Ku veci za uplynulý rok niekoľkokrát rokovala i Stavebná komisia obce Hviezdoslavov, ktorá 
zakaždým projekt jednomyseľne odporučila. Z predmetných zasadnutí vyberám nasledovné: 



Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja na svojom zasadnutí dňa 11.7.2019: 
Komisia odporúča zistiť cenu pozemku v zóne (D) ÚpN, ktorý je v súčasnosti v komerčnej 
ponuke a svojou veľkosťou aj polohou by na kompostáreň vyhovoval. Zisťovanie si vzal na 
starosť Rudolf Kraščenič. 
Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja na svojom zasadnutí dňa 5.9.2019: 
Komisia odporúča pokračovať v procese získania vhodného pozemku a vypracovať pre fondy 
projekt kompostárne a zabezpečiť externého projektového manažéra. 
Koncom roku by malo byť jasné, či to stihneme vzhľadom na koncept ZoBZ.  
 
Rozprava 
p. Kavecký dodal, že tento projekt ešte vytvára rezervy pre technické zázemie pre obec, ako 
napr. technický dvor 
p. Skybová vyjadrila obavy ohľadom časového plnenia, či stihneme vypracovať projekt 
a získať grant v čase stanovenom v ZoBZ 
p. Kontrolór sa vyjadril, že takto boli nastavené podmienky od predávajúceho, podstatná 
informácia je, že sa ničím nezaväzujeme a ZoBZ zanikne 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 27/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e: 

a) zámer zahájenia projektu obecnej kompostárne vo Hviezdoslavove, 
b) zahájenie výberu dodávateľa (VO v zmysle príručky OPKŽP) na vypracovanie 

projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu, 
c) Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je  

1) pozemok parcely registra „C“, parc. č. 179/2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, s výmerou 14 990 m²,    

2) pozemok parcely registra „C“, parc. č. 184/2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, s výmerou 470 m²,    

 a to za maximálnu kúpnu cenu za predmety prevodu vo výške 252000,00 EUR bez 
DPH, vyplývajúcu zo znaleckého posudku č. 08/2020 vyhotoveného Ing. Františkom 
Dudekom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty 
nehnuteľností ev. č. 910627. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba     
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 13 
Rôzne 



Starosta obce informoval prítomných , že by nerád predlžoval zasadnutie vzhľadom na 
situáciu s COVID 19. Všetky novinky a informácie sú avizované na webovej stránke obce, 
taktiež je možnosť si nastaviť sms notifikácie a pod. Zároveň vyzval p. kontrolóra, aby 
predniesol jeho informácie k tomuto bodu. 
p. Kontrolór informoval prítomných, že vypracoval Správu o kontrolnej činnosti za 
predchádzajúci rok 2019, ktorá bola poslancom zaslaná a s výsledkom ktorej prítomných 
oboznámil a požiadal o pridanie výstupu z kontroly na webovú stránku obce.  
 
p. Takáč a p. Skybová sa dotazovali na výstup z Komisie pre bezpešnosť a ochranu verejného 
majetku, či už bolo zistené, ako postupovať v prípade, že predchádzajúci starosta p. Kúdeľa 
nedodal Oznámenie verejného funkcionára a či obci vyplývajú prípadné sankcie v prípade, že 
by sme to v rámci zastupiteľstva neriešili. 
p. Kontrolór preverí túto požiadavku 
 
p. Almášiová sa dotazovala na procesovanie žiadostí o opravu a porúch v nájomných bytov  
p. Kontrolór ujasnil situáciu, a to, že už boli stanovené procesy a všetky podnety treba 
smerovať na p. ekonómku.  
 
K bodu 14 
Diskusia s občanmi 
Na zastupiteľstve neboli prítomní občania. 
 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 18:00 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 28.4.2020 
 
Zapisovateľ: Tatiana Skybová   ................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Adam Takáč   ....................................    
 
 
Patrik Cvengroš   .................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 

 


