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Zápisnica  
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 03.09.2020 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 
Prítomní:   Marek Lackovič, starosta obce 
    
Prítomní poslanci:  Mgr. Janka Almášiová (od 18.10h) 
   Ing. Ján Karaba 
   Ing. František Kavecký    

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

Ďalší prítomní: JUDr. Mário Vanc - hlavný kontrolór obce  
   Ing. Viera Gešová - zapisovateľ 
 
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. Zmluva o dielo – proj. dokumentácia „Vodozádržné opatrenia vo Hviezdoslavove“ 
04. Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi obcami Hviezdoslavov a Zázrivá 
05. Zmluva o zriadení vecného bremena stavby a umiestnenia stĺpov solárneho VO 
06. Zadanie pre spracovanie UŠ „PAŽIŤ“, RP č. 4-01/2010 (Janeček) 
07. Zámer výmeny pozemkov medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou 
08. Zámenná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou 
09. Zmluva o nájme pozemku (Hatalová) 
10. Zámer výstavby projektu – „Work-out & fitness zóna Hviezdoslavov“ 
11. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (V & M development, s. r. o.) 
12. Rôzne 
13. 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 18,02 hod. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní 6 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. 
 
Návrh uznesenia č. 42/2020 a): 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba. 
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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 X   
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 Patrika Cvengroša a Ing. 
Adama Takáča a za zapisovateľku Ing. Vieru Gešovú. Starosta obce dal poslancom OZ 
o návrhoch hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 42/2020 b): 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice Patrika Cvengoša a Ing. Adama Takáča a za zapisovateľa Ing. Vieru Gešovú. 
 

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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 

c) Návrh programu 
Starosta obce informoval OZ, že v priebehu týždňa pribudli nové body programu týkajúce sa 
Odvolania členov komisií, Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Rafix, s. r. 
o.) a Zriadenia vecného bremena na uloženie sietí (Rímskokatolícka cirkev).  
Slovo si vzal poslanec OZ Ing. Kavecký a požiadal o doplnenie ešte jedného bodu programu, 
a to Návrh na zvýšenie mzdy starostu.  
Starosta obce informoval, že prípade schvaľovania doplnenia bodov do predloženého návrhu 
programu je potrebné vyjadriť nesúhlas s pôvodným návrhom programu a následne pristúpiť 
k schváleniu nových bodov programu a následne k schváleniu programu doplneného o tieto 
body.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 42/2020 c): 
c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 
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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  X  
Ing. Adam Takáč  X   

Predložený návrh programu nebol schválený.  

Návrh uznesenia č. 42/2020 d): 
d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh programu zastupiteľstva tak, 
ako bol predložený, spolu so zmenou: doplnenie programu o bod č. 12 s názvom: 
Odvolanie členov komisií, o bod č. 13 s názvom: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena (Rafix, s. r. o.), o bod č. 14 s názvom: Zriadenie vecného bremena na 
uloženie sietí (Rímskokatolícka cirkev) a o bod č. 15 s názvom: Návrh na zvýšenie mzdy 
starostu. 
 

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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Doplnenie bodov č. 12, 13, 14 a 15 bolo schválené. 

 
Návrh uznesenia č. 42/2020 e): 
e) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje pozmenený program s konečným 
počtom bodov - 17. 

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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Pozmenený program bol schválený. 

 
K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení, čerpania rozpočtu a rezervného fondu 
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Starosta obce oboznámil prítomných, že v súčinnosti s pani ekonómkou boli údaje vo 
finančných dátach spracované podrobnejšie (napr. podielové dane, poplatky za miestny 
rozvoj).  

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

Starosta obce privítal o 18:10h prichádzajúcu poslankyňu OZ Mgr. Janku Almášiovú. 

Rozprava: 

Ing. Karaba – požiadal o zaslanie cyklotrasy aj dopravného generelu v elektronickej podobe 
(starosta obce mu to pošle). V súvislosti s čistiacimi žľabmi realizovanými p. Kubulákom sa 
dotazoval, že nie sú tak ako by mali byť – starosta odpovedal, že s p. Kubulákom rokujú aj 
ohľadom dokončenia týchto žľabov, aby plnili tú funkciu na ktorú boli budované. 

Starosta obce informoval o podrobnom zdokumentovaní rezervného fondu od r. 2013, taktiež 
o prehľade o podielových daniach.  

JUDr. Vanc, hlavný kontrolór bližšie objasnil situáciu ohľadom podielových daní a poplatku 
za rozvoj a apeluje na zákonnú povinnosť platenia poplatku za rozvoj. 

 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 43/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 43/2020: 
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 základné finančné štatistiky k 25.8.2020. 
 

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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 3  
Zmluva o dielo – proj. dokumentácia „Vodozádržné opatrenia vo Hviezdoslavove“ 
Starosta obce informoval prítomných o detailoch výzvy, verejnom obstarávaní, vyhodnotení 
cenových ponúk. Súčasťou materiálu je aj stanovisko príslušnej komisie, ktorá odporúča 
pokračovať v projektovej príprave vodozádržných opatrení a postúpiť projekt do fázy 
verejného obstarávania.  
Starosta obce informoval, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako 
riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 62. VÝZVU NA 
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
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PRÍSPEVKU. Výzva je zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a 
indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 mil. 
Eur. 
Obec Hviezdoslavov má eminentný záujem uchádzať sa o tieto finančné prostriedky. K tomu 
je potrebné mať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Obec Hviezdoslavov 
vykonala preto, aj v nadväznosti na odporúčanie príslušnej Komisie, v uplynulých dňoch 
verejné obstarávanie (ďalej len VO), ktorého sa zúčastnili 3 a ktorého víťazom sa stal SCALE 
STUDIO, a. s.. V súčinnosti s víťazom VO vznikla zmluva o dielo, ktorá je predmetom 
samotného uznesenia, resp. schvaľovania. 
Konkrétnym cieľom projektu vo Hviezdoslavove je významná revitalizácia verejného 
priestoru – predovšetkým Parku P. O. Hviezdoslava, okolia obecného úradu, kultúrneho 
domu, resp. vnútrobloku Lipového námestia, obnova a modernizácia spevnených plôch a 
dlažieb, parkové a sadové úpravy, vytvorenie vodných plôch za účelom retenčných opatrení, 
zber dažďovej vody zo striech spomínaných budov a jej následné znovupoužitie, 
zefektívnenie zavlažovania pestovanej flóry v centre obce, príprava a adaptácia na klimatické 
zmeny a pod.. 
 
Rozprava: 
Ing. Karaba – požiadal o doplnenie resp. upresnenie zmluvy (napr. špecifikovať opatrenia, 
aby to bolo v súlade s podmienkami výzvy)  
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 44/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 44/2020: 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmluvu o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a SCALE 
STUDIO, a. s., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa  
vykonať v dobe do 31.10.2020 dielo pre objednávateľa, t. j. projektovú dokumentáciu pre 
stavebné povolenie – „Vodozádržné opatrenia v obci Hviezdoslavov“, a to na základe 
uskutočneného verejného obstarávania, za celkovú cenu za dielo 10.800,- EUR vrátane DPH. 
Zmluva bola doplnená podľa pripomienok OZ. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Starosta obce informoval, že v súvislosti s týmto bodom je potrebné schváliť aj použitie 
prostriedkov z rezervného fondu. 
Hlavný kontrolór doplnil, že prostriedky budú použité v súlade so zákonom. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 45/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 45/2020: 
OZ vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  použitie prostriedkov 
rezervného fondu obce na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 10.800,- EUR vr. 
DPH, ktorý vznikne za účelom vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
– „Vodozádržné opatrenia v obci Hviezdoslavov“ (schválené predchádzajúcim uznesením), 
nakoľko tieto výdavky nie sú kryté rozpočtom obce na roky 2020 až 2022, v zmysle 
ustanovenia § 10 ods. 7 a § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 4  
Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi obcami Hviezdoslavov a Zázrivá 
Starosta obce informoval, že obec Hviezdoslavov nemá doposiaľ vytvorenú tzv. „družobnú“ 
spoluprácu so žiadnou inou obcou na území Slovenska. Je veľkým míľnikom, že sa v 
uplynulých týždňoch podarilo predrokovať „družbu“ s jednou z najmalebnejších obcí v našej 
krajine – so Zázrivou, nachádzajúcou sa priamo v Národnom parku Malá Fatra. Poďakovanie 
patrí aj hlavnému kontrolórovi obce za pomoc so zákonnou dikciou. 
Starostovia oboch obcí sa dohodli na nasledujúcich podmienkach jednotlivých bodov 
spolupráce: 
1. K lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa obyvateľov oboch obcí bude slúžiť vzájomná 
propagácia zemepisných, kultúrnych ako aj historických materiálov, či cestovného ruchu. V 
záujme tejto propagácie budú obce delegovať svojich zástupcov spomedzi zamestnancov, 
poslancov, resp. členov jednotlivých komisií. Zabezpečia stretnutia a zájazdy detí 
prostredníctvom poznávacích zájazdov, výmenných pobytov, lyžiarskych či plaveckých 
výcvikov, kvízov, vedomostných súťaží. V rámci rozvíjania športovej činnosti umožnia 
usporiadanie vzájomných športových zápasov, ukážok športových vystúpení, organizovanie 
rôznych spoločných športových podujatí. 
2. Na pôde kultúry a umeleckého života zabezpečia účasť na rôznych tvorivých dielňach 
výtvarných umelcov, usporiadať spoločné vystúpenia a stretávanie sa hudobníkov, tanečných 
skupín, amatérskych divadiel ako aj profesionálnych hercov. So všetkými prostriedkami 
budeme podporovať vzájomné priateľské styky spoločenských organizácií a občianskych 
združení. 
3. Poslanci obecného zastupiteľstva usporiadajú podľa potreby a na základe vzájomnej 
dohody stretnutie na prerokovanie získaných skúseností a na vytýčenie nových spoločných 
cieľov. 
 
 
Rozprava: 
Ing. Karaba - Navrhuje, aby sa zapojilo do aktivít aj OZ resp. kultúrna komisia. 
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Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 46/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 46/2020: 
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi obcami 
Hviezdoslavov a Zázrivá, predmetom ktorého je spolupráca na posilnení a systematickom 
rozvíjaní vzájomných vzťahov. 

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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 5  
Zmluva o zriadení vecného bremena stavby a umiestnenia stĺpov solárneho VO 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto prípade pôjde o 4 uznesenia týkajúce sa 
jednak Zmluvy o zriadení vecného bremena stavby a umiestnenia stĺpov solárneho verejného 
osvetlenia, prechodu a prejazdu, ale aj Zámeru výstavby rozvodu verejného osvetlenia pre 
ulicu Kríková v časti Podháj, taktiež Zámeru výstavby solárneho verejného osvetlenia pre 
ulicu Stromová v časti Podháj a napokon použitie prostriedkov rezervného fondu obce na 
krytie schodku kapitálového rozpočtu 
Obec Hviezdoslavov má záujem vyriešiť situáciu v častiach obce, kde sa dnes nesvieti. 
Postupne bola situácia vyriešená v uplynulých mesiacoch na uliciach Slnečnicová, 
Nezábudková, Veterná i Konrádová. V II. etape máme záujem vyriešiť situáciu na uliciach 
Stromová a Kríková. Vzhľadom na to, že horeuvedený pozemok parc. č. 240/89 (Stromová 
ul.) je v rukách súkromných osôb, je potrebné uzavrieť túto Zmluvu, ktorá nám umožní 
predmetné stĺpy verejného osvetlenia osadiť. Situácia na Kríkovej ul. je jednoduchšia, 
nakoľko ide o obecný pozemok a obecnú komunikáciu. 
Vzhľadom na to, že dnes ešte nie je jasné, koľko bude predmetná realizácia na oboch uliciach 
stáť, pretože verejné obstarávanie je len v štádiu príprav, no zároveň disponujeme výkazom 
výmer z vypracovanej projektovej dokumentácie, navrhuje starosta alokovať maximálnu 
možnú výšku finančných prostriedkov vyplývajúcu z tohto výkazu, a to už teraz – na tomto 
zasadnutí OZ, aby sa proces schvaľovania zbytočne nenaťahoval do neskorých jesenných 
mesiacov, kedy sa práve potreba svietenia na týchto komunikáciách dramaticky zvyšuje. Preto 
je potrebné túto realizáciu je potrebné vykonať bezodkladne, čo najskôr. 
V uplynulých týždňoch bolo zvolané aj stretnutie starostu obce Hviezdoslavov a poslanca A. 
Takáča a J. Karabu s obyvateľmi predmetných ulíc, aby 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 (transparentne formou darovacej zmluvy) – tak ako to 
pozorujeme v prípade Záhrad, kde sa tento problém riešil v 1. polroku 2020. 
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Dôvod použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Hviezdoslavov je obsahovo 
identický ako samotné znenie uznesenia. 
 
Návrh Zmluvy je vypracovaný právnym zástupcom. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 47/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 47/2020:  
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmluvu o zriadení vecného bremena stavby a 
umiestnenia stĺpov solárneho verejného osvetlenia, prechodu a prejazdu, predmetom ktorej je 
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v práve stavby a umiestnenia stĺpov solárneho 
verejného osvetlenia, prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ KN, parc. č. 240/89, 
druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 2.338 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 955.  
 

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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 48/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 48/2020:  
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zámer výstavby verejného osvetlenia pre ulicu Kríková 
v časti Podháj a použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške maximálne 
12.000,00 EUR vr. DPH za účelom realizácie tohto zámeru. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 49/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 49/2020:  
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Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zámer výstavby solárneho verejného osvetlenia pre 
ulicu Stromová v časti Podháj a použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 
maximálne 17.000,00 EUR vr. DPH za účelom realizácie tohto zámeru. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Starosta obce informoval, že nasledujúce uznesenie sa týka použitia prostriedkov rezervného 
fondu. Odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi a ten skonštatoval, že hoci to nebolo v pláne 
rozpočtu, tak z prostriedkov rezervného fondu to je možné to vykryť a je zákonný dôvod to 
takto použiť. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 50/2020 a 
dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 50/2020:  
OZ vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí s c h v a ľ u j e použitie prostriedkov rezervného 
fondu obce na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume maximálne 29.000,- EUR vr. 
DPH, ktorý vznikne za účelom vybudovania verejného osvetlenia na uliciach Kríková a 
Stromová (schválené predchádzajúcimi uzneseniami), nakoľko tieto výdavky nie sú kryté 
rozpočtom obce na roky 2020 až 2022, v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 a § 15 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 6  
Zadanie pre spracovanie UŠ „PAŽIŤ“, RP č. 4-01/2010 (Janeček) 
Starosta obce informoval, že uvedené Zadanie sa týka pozemkov nachádzajúcich sa v kat. úz. 
Hviezdoslavova, ktoré  sú v právoplatnom Územnom pláne (ÚP) a jeho Zmenách a doplnkoch 
(ZaD) označené ako rozvojové plochy (RP). V právoplatnom ÚP obce Hviezdoslavov bolo 
stanovené spracovanie urbanistickej štúdie (UŠ) pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona 
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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 OZ obce. Predmetné Zadanie bolo transparentne zverejnené na webovom sídle obce 
18.8.2020, neprišli žiadne pripomienky.  
 
Starosta cituje Stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja z jej ostatného 
uznášaniaschopného zasadnutia zo dňa 11.8.2020 o 18:00 na OÚ Hviezdoslavov: 
 
Zadanie pre spracovanie UŠ – PA „PAŽIŤ“, RP č. 4-01/2010 (p. Janeček) 

„Komisia odporúča OZ, aby povolilo započatie procesu obstarania UŠ na lokalitu 
Pažiť, investora p. Janečka. Pripomíname, že územie je potrebné riešiť podľa nových 
regulatívov. Investorovi odporúčame, aby pri riešení zohľadnil okolité projekty, najmä ZŠ, 
kostol a komunitné centrum. Upozorňujeme na nesúlad bodu 9 predloženého zadania so 
štandardným postupom. Štúdiu komisia prerokuje a svoje stanovisko predloží OZ.  

Komisia odporúča investorovi, aby zvolil riešenie, pri ktorom parter navrhovaného 
objektu bude priamo nadväzovať na verejný priestor, čo v konečnom dôsledku zabezpečí, že 
sa stane integrálnou súčasťou verejného priestoru centrálnej časti obce. Je potrebné 
zabezpečiť dostatočnú kapacitu pre statickú dopravu. Komisia odporúča obci, aby poskytla 
investorovi súčinnosť pri hľadaní záujemcov o prevádzky v parteri budúceho objektu.“ 

Rozprava:  
Ing. Kavecký – je potrebné, aby objekt a jeho využitie korešpondoval s okolím (kostol, 
komunitné centrum) po estetickej aj funkčnej stránke 
 
Mgr. Almášiová – zvážiť navrhnutie napr. zriadenie pamätnej izby Hviezdoslava 
 
JUDr. Vanc – my môžeme investorovi v štádiu Zadania zdvorilo odporúčať, ale nie v tomto 
bode od neho čokoľvek požadovať/žiadať  
 
Ing. Karaba a Mgr. Almášiová - majú záujem zúčastniť sa rokovania Komisie – sú vítaní 
 
 
Nakoľko už neboli ďalšie otázky, starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 
návrhu uznesenia č. 51/2020 a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
 
Návrh uznesenia č. 51/2020:  
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie: 
Urbanistická štúdia – Polyfunkčný areál Pažiť – Zadanie pre urbanistickú štúdiu, investorom 
Ing. arch. Peter Janeček, Mýtna 11, 811 07 Bratislava, za podmienky verejného 
pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové územie č. 4-01/2010, 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) investorovi odporúčame, aby pri riešení zohľadnil okolité projekty - najmä ZŠ, 
kostol a komunitné centrum, 
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c) investorovi odporúčame, aby zvolil riešenie, pri ktorom parter navrhovaného 
objektu bude priamo nadväzovať na verejný priestor, čo v konečnom dôsledku 
zabezpečí, že bude integrálnou súčasťou verejného priestoru centrálnej časti obce, 
d) je potrebné zabezpečiť dostatočnú kapacitu pre statickú dopravu. 
 

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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7  
Zámer výmeny pozemkov medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou  
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 OZ 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. Základná škola je dnes už vo výstavbe a jej 1. pavilón 
by mal byť dokončený začiatkom roku 2021. 
 
Dôvody hodné osobitného zreteľa boli a sú teda najmä:  
• flexibilné rozšírenie ponuky vzdelávania vo Hviezdoslavove v podobe novej 18-20 triednej 
ZŠ 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 
mimoriadne cenný a funkčný verejný priestor, s možnosťou využitia pre širokú verejnosť, čím 
sa absolútne 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. 
 



 12 

Komisia k predmetnému Zámeru vydala hlasovaním na svojom zasadnutí dňa 11.8.2020 
takéto stanovisko, resp. uznesenie: Komisia odporúča dokončiť zámenu s Rímskokatolíckou 
cirkvou podľa GP 52011101- 34/2020, vyhotoveného Ing. Jurajom Vargom. 
Komisia odporučila výmenný koeficient 1:8 na základe porovnania skutočnej hodnoty 
pozemkov v oboch lokalitách, ktoré prebehlo pri prvej výmene v mesiaci júl 2019, ako aj 
prínosu navrhovanej zámeny z pohľadu rozvoja obce. Výstavba školy je v súčasnosti jedným 
z najakútnejších záujmov obce. Takisto pozemok, ktorý obec získava do vlastníctva a 
nachádza sa v bezprostrednom dotyku so schváleným rozvojovým územím obce a predstavuje 
plošnú rezervu pre umiestnenie chýbajúcich funkcií občianskej vybavenosti obce, na ktoré 
obec nemá v súčasnosti územnú rezervu. Naviac sa zohľadnila aj ochota cirkvi vyčleniť ďalší 
pozemok pre cintorín. 
 
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 18.8.2020, t. j. 
najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. 
 
Starosta obce ďalej informuje, že obec Hviezdoslavov prejavuje zámer výmeny nasledovných 
obecných pozemkov (parciel), ktorými disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, vysvetlených nižšie:  
a) 145/1,  
b) 145/2,  
c) 125/9,  
v celkovej výmere 1544 m2, nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaných na 
LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo obce Hviezdoslavov (ďalej ako „predmet výmeny“). 
Rímskokatolícka cirkev (v tomto konkrétnom prípade zastúpená Farnosťou sv. Jakuba, 
Hlavná 2, 93040 Štvrtok n. O., resp. Mgr. R. Masiczom) ponúka na výmenu v dohodnutom 
pomere 1:8 pozemky pre obec Hviezdoslavov na parcele 240/2 podľa návrhu obce (spolu 
12352 m2) na účel vybudovania voľnočasového areálu. Obec Hviezdoslavov prejavuje zámer 
výmeny na základe predloženej urbanistickej štúdie, ktoré vzalo OZ jednomyseľne na 
vedomie Uznesením č. 7/2020 dňa 6.2.2020, a na základe žiadosti od Rímskokatolíckej cirkvi 
zo dňa 12.8.2020. 
 
Rozprava: 
Ing. Kavecký + starosta obce - Plocha bude v blízkej budúcnosti zatrávnená, neskôr bude 
treba doriešiť zavlažovanie. Pomoc prisľúbil p. Kubulák (SHR) aj p. Kováč (Floracentrum). 
Súčasný nájomca pozemkov po zbere úrody (slnečnica) prisľúbil pripraviť pôdu v rámci 
možností čo najviac vyčistenú na odovzdanie.  
 
Ing. Kavecký - zároveň je dôležité informovať, že kapacita súčasného malého cintorína sa 
pomaly napĺňa a je tam posledných cca 30 miest a vzhľadom na obrovský nárast počtu 
obyvateľov obce je potrebné uvažovať aj o rozšírení kapacít cintorína resp. nad novým 
cintorínom. 
 
Starosta obce - Zámer je potrebné schváliť 3/5-inovou väčšinou, aby bolo uznesenie platné.  
 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 52/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 52/2020: 
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zámer výmeny nasledovných obecných pozemkov 
(parciel), ktorými disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 
a) 145/1, 
b) 145/2, 
c) 125/9, 
v celkovej výmere 1544 m2, nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaných na 
LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo obce Hviezdoslavov. 
Rímskokatolícka cirkev (zast. Farnosťou sv. Jakuba, Hlavná 2, 93040 Štvrtok n. O., resp. 
Mgr. R. Masiczom) ponúka na výmenu v dohodnutom pomere 1:8 pozemky pre obec 
Hviezdoslavov na parcele 240/2 podľa návrhu obce (spolu 12352 m2) na účel vybudovania 
voľnočasového areálu, popísané v Prílohe č. 1 tohto Zámeru - v geometrickom pláne č. 
52011101-34/2020. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč  X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8  
Zámenná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou  
Starosta informoval, že ďalším bodom je zámenná zmluva medzi obcou Hviezdoslavov 
a Rímskokatolíckou cirkvou, pripravená p. Neográdym, v ktorej bola oproti prvej zmluve 
upravená preambula a špecifikácie. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 53/2020 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 53/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s c h v a ľ u j e  v zmysle schváleného zámeru 
zámennú zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a Rímskokatolíckou cirkvou – farnosťou 
Štvrtok n. 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 X   
Ing. Adam Takáč  X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9 
Zmluva o nájme pozemku (Hatalová) 
Starosta obce informoval prítomných že obec Hviezdoslavov ako nájomca pripravuje líniovú 
vodnú stavbu vo verejnom záujme „Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia“, v rámci ktorej 
sa majú v súlade s dokumentáciou a územným rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným 
stavebným úradom Kvetoslavov pod č. S-20/561-03 zo dňa 03.07.2020 právoplatným dňa 
03.08.2020, v katastrálnom území Hviezdoslavov vybudovať stavebný objekt „SO 02 – 
stoková sieť“  (ďalej ako „stavba“). 
Prenajímatelia sú podielovými spoluvlastníkmi pozemkov v k. ú. Hviezdoslavov, 
prenajímateľ 1 v podiele 2/3 a prenajímateľ 2 v podiele 1/3, ktoré sú vedené Okr. úradom D. 
Streda, kat. odborom a zapísané na liste vlastníctva č. 299: 
a) parcely reg. „C“ č. 408/2, druh pozemku záhrada o výmere 2845 m2,  
(ďalej ako „pozemok 1“); 
b) parcely reg. „C“ č. 408/3, druh pozemku záhrada, o výmere 2845 m2  
(ďalej ako „pozemok 2“); 
(pozemok 1 a pozemok 2 spolu ako „pozemky“). 
Podľa aktuálne procesovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby vypracovanej obcou vysúťaženým autorizovaným stavebným inžinierom, sa má v 
rámci stavby na pozemku 1 vybudovať podzemná čerpacia stanica ČS-A s poklopom mierne 
nad terénom o ploche 29,15 m2 (ďalej ako „ČS-A“) a na pozemku 2 podzemná armatúrna 
šachta s poklopom v úrovni terénu o ploche 8,25 m2 (ďalej ako „AŠ“). Kópia situácie 
projektovej dokumentácie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1.  
V zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebník musí 
preukázať, že má k pozemku iné právo, ktorým je aj nájomná zmluva, ktorá ho oprávňuje 
zriadiť stavbu na cudzom pozemku. Z toho dôvodu je nevyhnutné schváliť túto zmluvu o 
nájme pozemku. Projekt „Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia“ je jedným z 
najdôležitejších projektov súčasnosti. 
Starosta obce doplnil, že pred získaním stavebného povolenia je potrebné doriešiť záležitosti 
týkajúce sa prenájmu pozemkov, aby mohli byť spustené verejné obstarávania. 
 
Rozprava: 
Ing. Takáč – p. Hatalová sa zúčastnila Komisie a vyjadrila názor, že nemá v úmysle proces 
zdržovať. 
Starosta - Zmluvu pripravoval právny úsek Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá 
projekt vodovodu a kanalizácie pre obec vykonáva. Prenajímateľovi bude možné následne 
znížiť/odpustiť daň z nehnuteľnosti.  
 
Starosta obce navrhol krátku minútovú pauzu. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 54/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 54/2020:  
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zmluvu o nájme pozemku medzi Ing. Pavlom Hatalom, 
Ing. Helenou Hatalovou, rod. Kosárovou a Mariannou Szerbovou, rod. Hatalovou na jednej 
strane a obcou Hviezdoslavov na druhej strane, predmetom ktorej je prenechanie nájomcovi 
do užívania pozemky pre účely stavby ČS-A a AŠ v rámci projektu Hviezdoslavov – vodovod 
a kanalizácia, v rozsahu podľa kópie situácie projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu 
zmluvy, a to na dobu určitú počas životnosti stavby za podmienok definovaných v zmluve. 
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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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 10  
Zámer výstavby projektu – „Work-out & fitness zóna Hviezdoslavov“ 
Starosta obce informoval, že Obec Hviezdoslavov má záujem kompenzovať stratu a zrušenie 
skate-parku v Športovo-relaxačnom areáli, a preto v súčinnosti s niektorými poslancami, resp. 
zamestnancami obce hľadali v lete 2020 možnosti a riešenia alternatívnych variant pre 
športuchtivú mládež od 10-18 rokov, ktorá má aktuálne pramálo možností sebarealizácie. Pri 
tejto príležitosti bol zrealizovaný i prieskum (www.hviezdoslavov.sk/sprava/12901/dajte-
vediet-mili-teenageri-co-by-ste-v-obci-privitali.html). V ňom sa respondentov pýtali, o čo by 
v obci mali záujem. Zároveň hľadali možné umiestnenie takejto novej „zóny“. 
Prieskumu sa zúčastnilo minimum respondentov a väčšina z nich žiadala nový skate-park. 
Ten však momentálne nie je pre jeho špecifické potreby (nutnosť špeciálneho podložia, 
zvýšený hluk, nutnosť väčšej rozptylovej plochy a pod.) kam umiestniť a nainštalovať. Na 
demontovaných prvkoch z pôvodného skate-parku boli navyše po kontrole starostu obce a 
podpredsedu Stavebnej komisie zistené nedostatky, poškodenia a opotrebenia. Zvolil sa preto 
projekt work-out & fitness zóny, ktorý bol jednak na 2. mieste v spomínanom prieskume a 
jeho obľúbenosť a atraktivita sa v mestách a obciach v SR neustále zvyšuje, no jednak je pre 
svoju variabilnú charakteristiku pripravený prakticky okamžitej inštalácie na vhodnom 
pozemku, ktorý sa nachádza na parc. č. 341/235, resp. 341/69 – vo Hviezdnom bývaní. 
Pozemok by obec od vlastníkov získala na základe odporúčania hl. kontrolóra obce rovnakým 
spôsobom – Zmluvou o výpožičke – ako v prípade detského ihriska nachádzajúceho sa o 
niekoľko desiatok metrov vedľa. 
Vzhľadom na to, že dnes ešte nie je jasné, koľko bude predmetný projekt stáť (verejné 
obstarávanie práve prebieha, a lehota na predkladanie ponúk končí 9.9.2020), no zároveň 
disponujeme predpokladanou hodnotou zákazky, ktorá činí 11.534,76 EUR bez DPH, 
navrhujem alokovať maximálnu možnú výšku finančných prostriedkov vyplývajúcu z tejto 
PHZ, a to už teraz – na tomto zasadnutí OZ, aby sa proces schvaľovania zbytočne 
nenaťahoval do neskorých jesenných mesiacov, čo by v konečnom dôsledku znamenalo 
oddialenie kompenzácie za zrušený skate-park. 
 
Projektový úsek Ing. Šoka obce pripravil výzvu, bolo to konzultované aj so stavebným 
úradom, Ing. Kaveckým, Ing. Karabom a Ing. Takáčom. Cieľom bolo vybrať čo najviac 
aktivít za čo najmenej peňazí, pričom jednotlivé cvičiace prvky (simulátor veslovania, 
lyžovania, surfovania, stepper, posilňovacia stanica) budú umiestnené na ploche cca 400m2 
vo Hviezdnom bývaní.   
Je na zvážení schváliť maximálnu sumu na realizácii tohto zámeru, návrh v pléne je 15 tis. 
Eur. 
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Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 55/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 55/2020:  
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zámer výstavby projektu „Work-out & fitness zóna 
Hviezdoslavov“ a použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške maximálne 
15.000,00 EUR bez DPH za účelom realizácie tohto zámeru. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Starosta obce informoval, že v súvislosti s týmto bodom je potrebné zároveň schváliť použitie 
prostriedkov z rezervného obce za účelom vybudovania projektu „Work-out & fitness zóna. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 56/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 56/2020:  
OZ vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí s c h v a ľ u j e použitie prostriedkov rezervného 
fondu obce na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume maximálne 15.000,00 EUR bez 
DPH, ktorý vznikne za účelom vybudovania projektu „Work-out & fitness zóna 
Hviezdoslavov“ (schválené predchádzajúcim uznesením), nakoľko tieto výdavky nie sú kryté 
rozpočtom obce na roky 2020 až 2022, v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 a § 15 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 11 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (V & M development, s. r. o.) 
Starosta obce informoval prítomných, že budúci oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že má 
záujem realizovať stavbu: „IBV Hviezdoslavov“ pozostávajúcej z viacerých častí, všetko v 
rozsahu podľa schvaľovanej projektovej dokumentácie, ktorá sa má realizovať na pozemkoch 
registra „C“ nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okr. D. 
Streda, vedených okr. úradom D. Streda, Kat. odborom, zapísaných na  LV č. 2463. 
Za účelom realizácie investičnej činnosti si budúci oprávnený musí zabezpečiť iné právo k 
pozemku, čomu zodpovedá aj právo vecného bremena výstavby na pozemkoch vo vlastníctve 
budúceho povinného. 
Budúci oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že výstavba objektov bude financovaná z jeho 
finančných prostriedkov a súčasne s tým budúci oprávnený vyhlasuje, že disponuje 
finančnými prostriedkami potrebnými na realizáciu výstavby. 
Budúci oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že berie na vedomie, že z dôvodu umožnenia 
zriadenia vecného bremena podľa tejto zmluvy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho 
povinného mu nevznikajú žiadne iné práva. Budúci oprávnený nemôže na zabezpečenie krytia 
poskytnutých finančných prostriedkov na nehnuteľnostiach budúceho povinného zriadiť 
záložné právo či akékoľvek iné právo. 
 
Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je najmä: zriadenie vecného bremena k pozemkom 
budúceho povinného tak, ako je dohodnuté v tejto zmluve, úprava spôsobu zaplatenia ceny za 
zriadenie vecného bremena, úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán počas 
výstavby vymedzenej v bode 1.1. zmluvy v rozsahu upravenom touto zmluvou, úprava 
ďalších práv a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v období po uzatvorení Zmluvy o 
zriadení vecného bremena. 
Projekt UŠ spoločnosti V & M development, s. r. o.  bol schvaľovaný minulý rok. 
Zriadenie vecného bremena je odplatné a suma je stanovená v súlade s uznesením z roku 
2016. 
 
Zmluvu analyzoval a pripomienkoval Právny úsek obce Hviezdoslavov v osobe JUDr. Petra 
Reisza. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 57/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 57/2020: 
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
medzi obcou Hviezdoslavov a V & M development, s. r. o., predmetom ktorej bude zaťaženie 
nehnuteľností bližšie popísaných v predmetnej 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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 12  
Odvolanie členov komisií  
Starosta odovzdal slovo predkladateľovi návrhu. Ing. Takáč, poslanec OZ, informoval, že 
členovia Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku - Peter Starych a Marián 
Figura sa rozhodli vzdať členstva v Komisii z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Naďalej ale 
majú záujem byť nápomocní. Zároveň informoval, že ak by mal niekto s obyvateľov záujem 
stať sa členom predmetnej komisie, je vítaný. 

Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 58/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 58/2020:  
Obecné zastupiteľstvo o d v o l á v a 
a) člena Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku Petra Starycha, 
b) člena Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku Mariána Figuru. 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 13  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Rafix, s. r. o.) 
Starosta obce informoval, že ide o podobnú situáciu ako v bode 11. Zmluvu pripravoval 
právny zástupca obce JUDr. Reisz. Investor začal byť súčinný po poslednom zasadnutí 
Komisie, kde mu bolo tlmočené uznesenie predchádzajúceho vedenia obce z roku 2016, kde 
sa hovorí o tom, že by mal participovať finančne na výstavbe chodníka Čerešňárka, ktorý sa 
už vybudoval. Obec bude požadovať polovicu tejto sumy, čo činí cca 50 tis. Eur, aby sa 
zadosťučinilo uzneseniu z roku 2016. Čo sa týka zmluvy, ide o 34 m2 a zriadenie vecného 
bremena bude odplatné. Ide o investora obytnej zóny STAR (pri Hviezdnom bývaní smerom 
do centra obce, p. Jaroš a spol. Rafix), územné rozhodnutie majú už niekoľko rokov, čiže 
Zadanie sa v tomto prípade neriešilo. Uplynulé roky nestavali, nakoľko nemali všetky 
posudky. Spoločnosť Rafix ako splnomocnená osoba vie o záväzku, na stretnutí na Komisii 
nevzniesol k tomu námietku. 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 59/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 59/2020:  
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
medzi obcou Hviezdoslavov a Rafix s. r. o., predmetom ktorej bude zaťaženie nehnuteľností 
bližšie popísaných v predmetnej zmluve. 
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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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 14  
Zriadenie vecného bremena na uloženie sietí (Rímskokatolícka cirkev)  
Starosta obce informoval, že žiadateľom je investor novej ZŠ vo Hviezdoslavove – 
Rímskokatolícka cirkev – ktorá pre výstavbu školy potrebuje vybudovať nové rozvody čo 
najskôr. Tento krok schvaľovania je nevyhnutný na začatie realizácie výstavby trafostanice 
v centre obce. Samotné zmluvy budú predmetom schvaľovania až na ďalšom rokovaní OZ. 
Teraz ide o schválenie zriadenia vecného bremena.  
 
Rozprava: 
Ing. Karaba – treba brať do úvahy, že bude musieť byť rozkopaný chodník a je potrebné 
myslieť aj na to, aby bol chodník daný do pôvodného stavu 
Ing. Kavecký – je potrebné rozšíriť kapacitu siete, spôsob ťahania sietí bude riešení následne 
 
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 60/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
 
Návrh uznesenia č. 60/2020:  
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so zriadením vecného bremena v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a. s. na uloženie VN a NN káblových rozvodov v rámci stavby 
Hviezdoslavov – ZŠ VN prípojka, TS a Distribučné rozvody, na obecných pozemkoch parc. č. 
1253/101 a 125/3, LV 177. 
 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 15  
Návrh na zvýšenie mzdy starostu 
Starosta odovzdal slovo poslancom OZ.  
Slovo si vzal poslanec OZ Ing. Kavecký, ako navrhovateľ tohto bodu programu. Informoval 
prítomných, že súčasný starosta sa vzdal po nástupe do funkcie akéhokoľvek príplatku a jeho 
prípadné ohodnotenie by vzišlo až podľa výsledkov a práce starostu v budúcnosti. V okolitých 
obciach poberajú starostovia príplatky 60% od začiatku. Predkladateľ návrhu je toho názoru, 
že ten čas nastal (riešenie územia Pažiť, výstavba ZŠ začala a naše deti budú môcť chodiť do 
školy v obci, viditeľne zmeny „nad zemou“ ...). Po 22 mesiacoch starostu vo svojej funkcii je 
vidieť výsledky jeho práce, navrhuje preto zákonné 60%-né zvýšenie.  
Hlavný kontrolór informuje, že predmetné upravuje § 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších prepisov, kde OZ môže tabuľkový minimálny plat zvýšiť o maximálne 60%. Do 
minulého roka bolo možné podľa zákona navýšiť o 70% (čo majú v okolitých obciach mnohí 
starostovia odsúhlasené), v súčasnosti je možné navýšenie len o 60%. Zároveň súhlasí, že 
starosta rieši 90% agendy, ktorú nie je možno navonok vidieť, ale rieši ju denno-denne od 
skorých hodín do neskorého večera, aj cez víkendy, pri uvedenom nasadení ide o logické 
vyústenie. 
 
Rozprava: 
Patrik Cvengroš – k navýšeniu nemá námietky, ale je toho názoru, že uvedený bod by mal byť 
schvaľovaný ako riadny bod OZ a nie ako doplnený bod do programu OZ 
Ing. Karaba – súhlasí s prerokovaním tohto bodu ako oficiálneho bodu ďalšieho OZ, nech 
nemá niekto pocit obchádzania 
JUDr. Vanc – upozorňuje na legislatívne súvislosti, aby tento bod poslanci OZ nesťahovali 
z programu, ale aby prerokovanie tohto bodu programu presunuli na ďalšie OZ 
  
Starosta obce následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 61/2020 
a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
 
Návrh uznesenia č. 61/2020:  
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e prerokovanie predmetného bodu na ďalšej schôdzi 
obecného zastupiteľstva 
 
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 X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 16 
Rôzne 
Starosta informuje: 
• obec Hviezdoslavov bola opäť nominovaná na cenu pre otvorenú samosprávu 
• otvorenie 2 nových detských ihrísk (Hviezdne bývanie, Hviezdoslavov časť Záhrady) 
• MŠ je plne pripravená na nástup detí, informácie sú na webe 
• Informácie na webe aj ohľadom ukladania veľkoobjemného a stavebného odpadu 
• Spustený predaj darčekových predmetov 
• Distribúcia BIO nádob a kalendár zberu BIO 
• Sanácia výtlkov 
• Začiatok výstavby cirkevnej ZŠ 
• Revitalizácia sietí a povrchu športového ihriska 
• Vyhotovenie dopravného generelu 
• Poďakovanie za darovanie krvi 
• Stretnutie seniorov 
 
K bodu 17  
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 20.30 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 13.09.2020 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Viera Gešová   ................................... 
  
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Patrik Cvengroš   ....................................    
 
 
Ing. Adam Takáč   .................................... 
 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


