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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Hviezdoslavov konaného dňa 4.4.2019 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

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

  Ing. Jaroslava Polakovič 
  Tatiana Skybová 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   

       Ing. Adam Takáč 

Ostatní prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:    Ing. S. Fekete, hlavný kontrolór obce - ospravedlnený 
 
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02. Kontrola plnenia uznesení 
03. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 + stanovisko kontrolóra 
04. Výročná správa obce za rok 2018 
05. Návrh VZN obce Hviezdoslavov č. 01/2019 o podmienkach organizovania 
      a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov obce 
06. Voľba hlavného kontrolóra obce 
07. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
08. Mandátna zmluva na činnosť externého projektového manažmentu projektu: „Výstavba 
      chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov“ 
09. Petícia za vyriešenie havarijného stavu ulice Poľná 
10. Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru prístavby MŠ Hviezdoslavov 
11. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny „Pri parku“ 
12. Vykonanie zmien a doplnkov v územnom pláne obce Hviezdoslavov 
13. Prenájom obecných pozemkov – poľných ciest 
14. Správa o výsledku kontroly č. 1/2019 
15. Predĺženie nájomnej zmluvy bytu 
16. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „IBV Hviezdoslavov – 56 RD“ 
17. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „24 RD – Novostavba RD“ 
18. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „IBV Hviezdoslavov – 12 RD“ 
19. Rôzne 
20. Diskusia 
21. Záver 
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Hviezdoslavove otvoril Marek Lackovič, starosta 
obce, o 18,00 hod. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 
OZ a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
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Prítomní poslanci:  
Poslanec Áno Nie  
Patrik Cvengroš x   
Ing. Ján Karaba x   
Ing. František Kavecký x   
Ing. Jaroslava Polakovič x   
Tatiana Skybová x   
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x  
Ing. Adam Takáč x   

 
 
K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu a dal poslancom OZ  
hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
Návrh uznesenia: 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
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 uznesení 
a zapisovateľa. Návrhová komisia (Ing. Ján Karaba) navrhla za overovateľov zápisnice a 
uznesení: Ing. Jaroslava Polakovič a Ing. Dominika Šalátová Sumihorová, a za zapisovateľa: 
Ing. Viera Gešová. Starosta obce dal poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice a uznesení: Ing. Jaroslava Polakovič a Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 
za zapisovateľa: Ing. Viera Gešová 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
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c) Starosta obce z návrhu programu podľa pozvánky navrhol vypustiť body 3, 4, 5, a 13 pre 
neprítomnosť hlavného kontrolóra 
 
Starosta na podnet poslancov OZ dal hlasovať o programe nasledovne: 
c1) schválenie pôvodného návrhu programu podľa pozvánky  
c2) schválenie zmeny programu zasadnutia OZ spočívajúcu vo vypustení bodov 3, 4, 5 a 13  
c3) odsúhlasenie programu zasadnutia OZ so zmenami  
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
c1) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Návrh uznesenia: 
c2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
spočívajúcu vo vypustení bodov 3, 4, 5 a 13. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Návrh uznesenia: 
c3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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Schválený program zasadnutia OZ 
01. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02. Kontrola plnenia uznesení 
03. Voľba hlavného kontrolóra obce 
04. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
05. Mandátna zmluva na činnosť externého projektového manažmentu projektu: „Výstavba 
      chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov“ 
06. Petícia za vyriešenie havarijného stavu ulice Poľná 
07. Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru prístavby MŠ Hviezdoslavov 
08. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny „Pri parku“ 
09. Vykonanie zmien a doplnkov v územnom pláne obce Hviezdoslavov 
10. Správa o výsledku kontroly č. 1/2019 
11. Predĺženie nájomnej zmluvy bytu 
12. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „IBV Hviezdoslavov – 56 RD“ 
13. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „24 RD – Novostavba RD“ 
14. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „IBV Hviezdoslavov – 12 RD“ 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Záver 
 
 
K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a konštatoval, že uznesenia sa 
priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené.  
pripomienka Ing. Polakovič:  
- navrhla vyzvať hlavného kontrolóra, aby do konca výkonu svojho mandátu stihol splniť 
Uznesenie č. 27/2019 bod a), t.j. aby vypracoval rozpočet podľa funkčnej klasifikácie 
- vyzvať hlavného kontrolóra na doplnenie všetkých platných Uznesení aj z minulosti, ktoré 
dosiaľ neboli uzavreté 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 
vedomie plnenie uznesení zo zasadnutí OZ. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3  
Voľba hlavného kontrolóra obce 
Starosta obce informoval, že na výzvu na Voľbu hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov zo 
dňa 19.2.2019 zareagovalo 8 záujemcov a navrhol o každom kandidátovi hlasovať 
samostatne. Prečítal podmienky voľby hlavného kontrolóra: na zvolenie hlavného kontrolóra 
obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ.  
 
Výsledky hlasovania: 
Návrhová komisia prečítala samostatne mená jednotlivých kandidátov a starosta obce dal 
poslancom OZ o každom kandidátovi hlasovať. 
1. JUDr. Ján Kohút – ZA 0 hlasov poslancov OZ 
2. Mgr. Ladislav Križan PhD. – ZA 0 hlasov poslancov OZ 
3. Ing. Iveta Laurovičová – ZA 0 hlasov poslancov OZ 
4. Ing. Anežka Poradová – ZA 0 hlasov poslancov OZ 
5. Mgr. Ing. Viera Potánková, LLM – ZA 0 hlasov poslancov OZ 
6. JUDr. Metod Ševčík, CSc. – ZA 0 hlasov poslancov OZ 
7. JUDr. Mgr. Branislav Tekeli – ZA 0 hlasov poslancov OZ 
8. JUDr. Mário Vanc, LLM – ZA 7 hlasov poslancov OZ 
 
Návrh uznesenia: 
a) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce 
Hviezdoslavov  JUDr. Mária Vanca, LLM. 
b) Obecné zastupiteľstvo určuje 
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na 18,75 hod./týždenne, 
- mesačný plat hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona o obecnom zriadení, 
a požaduje, aby hlavný kontrolór bol fyzicky prítomný na obecnom úrade počas minimálne 
dvoch dní v týždni, a to polovicu určeného času pracovného úväzku. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 4  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
Starosta obce informoval prítomných, že ide o Zmluvu o budúcej zmluve medzi obecným 
úradom Hviezdoslavov a Západoslovenskou distribučnou, a.s. na vybudovanie podzemného 
káblového VN (22 kV) vedenia vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na jeho prevádzku. 
Zmluva bola posúdená právnym zástupcom obce a taktiež aj právnikom v komisii, pripravený 
je návrh zmluvy, ktorý rieši vykonávanie zemných a výkopových prác, tento návrh je už 
odsúhlasený aj budúcim oprávneným (Západoslovenská distribučná a.s.). 
Ing. Ján Karaba mal pripomienku, či je riešená kolízia s trasou budúcej kanalizácie. 
Starosta obce vysvetlil, že zatiaľ boli v tejto Zmluve o budúcej zmluve riešené iba rámcové 
vzťahy, avšak môžeme do pripraveného návrhu a taktiež uznesenia uvedenú pripomienku 
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doplniť (aby pri vyhotovovaní a realizácii projektovej dokumentácie kanalizácie a vodovodu 
nebola obmedzená možnosť jeho trasovania).  
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, predmetom ktorej je umožnenie budúcemu oprávnenému - 
Západoslovenskej distribučnej, a. s. ako investorovi stavby „DS Hviezdoslavov VN 228-437“, 
aby vybudoval podzemné káblové VN (22 kV) vedenie vrátane zariadení súvisiacich a 
potrebných na jeho prevádzku s pripomienkou, aby v rámci vyhotovovania projektovej 
dokumentácie na kanalizáciu a vodovod Obce Hviezdoslavov nedošlo k obmedzeniu 
možnosti trasovania tejto kanalizácie a vodovodu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 5  
Mandátna zmluva na činnosť externého projektového manažmentu projektu: 
„Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov“ 
Starosta obce informoval prítomných, že v roku 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra 
schválila žiadosť Obce Hviezdoslavov o nenávratný finančný príspevok vo výške 99.685 € 
(3.003.110 SKK), výstavba chodníka Hlavná ulica Hviezdoslavov (refundácia nákladov na 
výstavbu chodníka). Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť služby externého projektového 
manažmentu, ktorého cieľom je dokončiť tento projekt a refundovať náklady na výstavbu 
chodníka. Obec Hviezdoslavov vykonala prieskum trhu s cieľom nájsť vhodný subjekt na túto 
činnosť. Oslovených bolo 6 subjektov, obec Hviezdoslavov obdržala 3 ponuky. Keďže 
hodnotiacim kritériom v tomto prípade nebola najnižšia cena za služby, ale cieľ zabezpečiť 
korektnú kontinuitu a úspešné zavŕšenie projektu, ktorý doposiaľ projektovo úspešne 
manažovala práve spoločnosť flexiON, s. r. o., odporúčame na zvyšné úkony súvisiace 
s refundáciou nákladov na výstavbu chodníka zazmluvniť práve tento subjekt, t. j. flexiON,   
s. r. o., ktorý zabezpečoval externý projektový manažment na tomto projekte doteraz, a má 
teda i preukázateľne najlepšiu znalosť o všetkých zmenách v projekte, ku ktorým došlo počas 
verejného obstarávania. 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje mandátnu zmluvu na činnosť externého 
projektového manažmentu projektu: „Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty 
v obci Hviezdoslavov“, spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre 
rozvoj vidieka so spoločnosťou flexiON, s. r. o. v rozsahu 150 hodín a sume 1395,00 Eur. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 6  
Petícia za vyriešenie havarijného stavu ulice Poľná 
Starosta obce informoval prítomných, že na obecný úrad vo Hviezdoslavove bola doručená 
Petícia za vyriešenie havarijného stavu ulice Poľná (nikto z petičného výboru nie je na 
zasadnutí OZ prítomný), prebehli intenzívne rokovania týkajúce sa vyriešenia tohto 
havarijného stavu jednak s obyvateľmi dotknutej ulice a taktiež na druhej strane s Martinom 
Kubulákom SHR (vykonávajúci na neďalekých poliach poľnohospodársku činnosť). Najväčší 
problém je kontinuálne znečisťovanie obecných komunikácií poľnohospodárskymi strojmi, 
a to nielen tejto ulice, ale aj ďalších komunikácií obce Hviezdoslavov. Podnikateľský subjekt 
Martin Kubulák SHR navrhol preto na rokovaní s predstaviteľmi obce 3 opatrenia –  
1) zakúpenie zametacieho zariadenia (bolo zakúpené v 1/2019),  
2) systém čistiacich žľabov na oplachovanie kolies poľnohospodárskych strojov (nielen tejto, 
ale aj ďalších komunikácii v obci, ktoré bude financovať Martin Kubulák SHR z vlastných 
zdrojov), 
3) poskytnutie telefónneho čísla pre obyvateľov dotknutej ulice Poľná, kde bude možné 
nahlásiť neželané znečistenie uvedenej komunikácie   
Starosta obce navrhol zaradiť predmetnú komunikáciu (ulica Poľná) do akčného zoznamu 
prioritných osí, ktoré budú v dohľadnej dobe zrekonštruované.   
Čistiace žľaby má poľnohospodársky subjekt Martin Kubulák SHR pripravené, avšak 
umiestniť na obecné komunikácie ich bude možné až po doriešení právnych vzťahov 
(prenájom konkrétnej časti komunikácie od obce). Na najbližšom zasadnutí Komisie 
územného plánovania a rozvoja a Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce bude 
predmetná záležitosť riešená.   
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
a) p r e r o k o v a l o 
Petíciu za vyriešenie havarijného stavu ulice „Poľná“ vo Hviezdoslavove občanov obce 
Hviezdoslavov v zastúpení RNDr. Romanom Gábrišom, predmetom ktorej občania 
Hviezdoslavova, obývajúci prevažne ulice Poľná, Jabloňová a Marhuľová, poukazujú na 
urgentnosť a žiadajú okamžitú sanáciu ulice Poľná vo Hviezdoslavove, taktiež žiadajú o 
zamedzenie vstupu poľnohospodárskych strojov na ulicu Poľná, o umiestnenie retardérov na 
ulicu Poľná kvôli upokojeniu dopravy na komunikácii, o súčinnosť pri dostavbe, resp. oprave 
ulice Poľná, o nájdenie konsenzu na financovanie tejto opravy a zároveň žiadajú vyriešenie 
tejto urgencie do konca roka 2019. 
b) P o v e r u j e 
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starostu obce Hviezdoslavov, aby vykonal dohľad nad opatreniami navrhnutými 
zúčastnenými stranami a aby zahájil rokovania so zástupcom občanom – RNDr. Romanom 
Gábrišom ohľadom možného spolufinancovania rekonštrukcie zo strany občanov. 
c) O d p o r ú č a 
Komisii územného plánovania, výstavby a rozvoja a Komisii pre rozpočet, financie a správu 
majetku obce, aby na najbližšom zasadnutí prerokovali možný spôsob a termín plnenia úplnej 
rekonštrukcie predmetnej vozovky. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7  
Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru prístavby MŠ Hviezdoslavov 
Starosta obce informoval prítomných, že výzva na predkladanie ponúk bola v súlade s § 117 
ZVO dňa 08.03.2019 odoslaná elektronicky na e-mailové adresy šiestim uchádzačom 
a zároveň bola zverejnená na web stránke obce v sekcii „Úradná tabuľa“. V učenej lehote na 
predkladanie ponúk, t.j. 14.3.2019 do 12:00h boli doručené tri ponuky uchádzačov, ktorí 
zároveň splnili podmienky účasti. Kritériom hodnotenia ponúk bola najnižšia cena s DPH. 
Verejný obstarávateľ na základe úplného vyhodnotenia ponúk podľa stanovených požiadaviek 
a kritérií konštatuje, že pre daný predmet zákazky sa víťazným uchádzačom stala spoločnosť 
RESTADO, s.r.o., Lipského 9, 841 01 Bratislava, ktorá splnila všetky podmienky účasti 
a požiadavky na predmet zákazky a ponúkla verejnému obstarávateľovi najvýhodnejšiu 
akceptovateľnú ponuku vo vzťahu ku kritériám hodnotenia. 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje mandátnu zmluvu na výkon činnosti 
stavebného dozoru prístavby materskej školy Hviezdoslavov s víťazným uchádzačom 
verejného obstarávania - spoločnosťou RESTADO, s. r. o. za odmenu 6500,00 Eur + DPH. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 8  
Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny „Pri parku“ 
Starosta obce na úvod skonštatoval, že problémom obce je nezvládnutý dynamický nárast 
obytnej výstavby a s tým súvisiaci nárast počtu obyvateľov. Preto je prioritou obce a 
zastupiteľstva – iniciovať proces aktualizácie územného plánu obce s dôrazom na potrebnú 
reguláciu, riešenie občianskej vybavenosti, dopravnej infraštruktúry, prvky zelene a oddychu, 
spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačnej a vodovodnej siete a cestnej dopravy... Je 
nutné jasne developerom definovať, že výstavba musí byť v súčinnosti so záujmami obce.   
Ing. Kavecký: upozornil, že v stavebnej komisii hľadajú možnosti riešenia a jediný priestor, 
ktorý v súčasnosti máme, je územie „Pažiť“, kde už bolo urobených niekoľko urbanistických 
štúdií. Hľadajú riešenia pre získanie zdrojov, ale dôležitejšie je nájsť priestor, kde 
verejnoprospešné služby zrealizovať. 
Starosta obce informoval prítomných, že predmetný pozemok, o ktorom sa v tomto bode 
hovorí, sa nachádza v katastrálnom území Hviezdoslavova, je v právoplatnom územnom 
pláne označený ako rozvojová plocha.  
 
p. Marcel Slávik, predseda občianskeho združenie domových samospráv so sídlom 
v Bratislave: požiadal o udelenie slova a chce vystúpiť ohľadom urbanistických štúdii 
a zámerov za Verejnosť 
Starosta obce sa obrátil na poslancov OZ, či súhlasia s udelením slova pre p. Slávika. Po 
jednomyseľnom odsúhlasení p. Slávik konštatoval nasledovné: 
- ich združenie posudzovalo vplyv týchto spomínaných zámerov na životné prostredie  
- uvedené zámery už boli posudzované v minulosti a obec zmeškala príležitosť vstúpiť  

a reálne ovplyvňovať chod obce, nakoľko zámery už boli posúdené v minulosti procesom 
EA, kde bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania so záväznými pripomienkami 

- v súčasnosti vydávané rozhodnutia zo zisťovacích konaní pre IBV Hviezdoslavov, ich 
združenie a pán Hamšík odvolaniami napádajú  

- zámer zastupiteľstva je správny, avšak volia sa na to nie správne prostriedky ak bolo cieľom 
regulovať chystanú investičnú výstavbu v obci – odporúča takéto hlasovanie  odročiť na 
ďalšie zastupiteľstvo a vyzvať dotknutých účastníkov a obyvateľov na rokovanie a snažiť sa 
o mediáciu 

Na otázku Ing. Karabu, či má p. Slávik trvalý pobyt v obci Hviezdoslavov, odpovedal, že 
NIE.    
 
Ing. Kleskeň – vysvetlil p. Slávikovi, že stavebná komisia prerokovávala vyššie uvedené 
a navrhla tomuto OZ, aby každý investičný zámer s určitým urbanistickým územím išiel na 
prerokovanie na OZ a ak sa zistí, že je to v súlade s platným územným plánom zóny, OZ 
nemôže tento investičný zámer odmietnuť a dá povolenie k projektovaniu urbanistickej štúdie 
 
Starosta obce ešte dodal, že postup pri procese obstarania urbanistickej štúdie (ďalej aj „UŠ“) 
bude nasledovný: 
1) Spracovanie Zadania UŠ. Rozsah tohto zadania je stanovený v ods. 1), § 3 vyhlášky MŽP 
SR č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
2) Prerokovanie Zadania UŠ. 
3) Odsúhlasenie Zadania UŠ (odsúhlasujú najmä obce, mesta a samosprávne kraje) v zmysle 
ods. 3) § 4 stav. zákona: „Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré 
dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne 
záujmy.“ 
4) Spracovanie Návrhu UŠ autorizovaným architektom v zmysle ods. 2), § 3 vyhlášky MŽP 
SR č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v 
súlade so zadaním v rozsahu: 
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a) textová časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov, 
b) grafická časť. 
5) Prerokovanie Návrhu UŠ. 
6) Vyhodnotenie prerokovania Návrhu UŠ. 
7) Spracovanie Čistopisu Návrhu UŠ v zmysle Vyhotovenia prerokovania Návrhu UŠ. 
8) Odsúhlasenie Čistopisu Návrhu UŠ (odsúhlasujú najmä obce, mestá a samosprávne kraje) 
 
Ing. Polakovič – dostali sme nejaké Zadanie pre spracovanie UŠ a teraz týmto uznesením 
schválime ten úplne prvý bod postupu procesu obstarania UŠ a na základe toho sa potom 
bude pripomienkovať verejnosťou a dotknutými osobami, riešime vlastne zadanie Zadania, 
tzn. berieme na vedomie, čo nám poslali developeri/investori, avšak požadujeme aby sa 
dodržal zákonný postup 
Ing. Kavecký – vieme ovplyvniť akým spôsobom veci stanovené v územnom pláne budú 
v konečnom dôsledku vyzerať (zapracované koeficienty a regulatívy) 
Ing. Polakovič – ide o to, že územný plán vyžaduje urbanistickú štúdiu a teraz ideme 
v podstate obstarať urbanistickú štúdiu tak, ako zákon vyžaduje na tie lokality, ktoré už 
v územnom pláne sú, žiadne nové lokality   
 
Starosta obce doplnil, že UŠ rieši zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v platnom znení (stav. zákon) § 4: 
- UŠ je územnoplánovací podklad. 
- UŠ sa spracováva z dvoch najdôležitejších dôvodov: 
a) pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia alebo na spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a 
doplnkoch územného plánu, 
b) pri spodrobnení územného plánu, čo je podmienka pre rozvojové územia v rámci 
Územného plánu obce Hviezdoslavov, ako podklad pre územné rozhodovanie. 
 
Ing. Ján Karaba – doplnil, že to bude verejne prerokované 
 
p. Kraščenič – zadanie už vlastne prebehlo 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za 
podmienky verejného prerokovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre navrhované 
rozvojové lokality č. 32 a č. 33 v Územnom pláne obce Hviezdoslavov z r. 2008 označené v 
Zmenách a doplnkoch 1/2014 ako navrhované lokality 2-01/2014 a 3-01/2014, a to všetko 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9  
Vykonanie zmien a doplnkov v územnom pláne obce Hviezdoslavov  
Starosta obce informoval prítomných, že je potrebná implementácia regulatív do územného 
plánu. Táto fáza je spôsobená masívnou výstavbou, čo je nutné zákonným a legislatívne 
korektným spôsobom regulovať. Obec má záujem meniť hlavne záväznú textovú časť 
územného plánu a nemá záujem aktuálne otvárať výkresovú časť ani pridávať nové lokality 
a zahusťovať ďalšiu výstavbu, záujem je  regulovať tú súčasnú a tú čo sa v obci chystá. 
 
Ing. Polakovič – doplniť, že zadanie pre doplnenie územného plánu schvália poslanci OZ na 
najbližšom OZ 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov 
1) p r e s k ú m a l o 
schválený Územný plán obce Hviezdoslavov, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky 
alebo či netreba obstarať nový územný plán – v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
2) K o n š t a t u j e, 
a) že je potrebné vykonať zmeny a doplnky Územného plánu obce Hviezdoslavov v rozsahu 
priemetu nadradenej dokumentácie (ÚPN regiónu TTSK) a v rozsahu priemetu požiadaviek 
obce do záväznej časti. 
b) V ostatných častiach je schválený Územný plán obce Hviezdoslavov aj naďalej vhodným 
nástrojom na riadenie územného rozvoja obce Hviezdoslavov. 
3) S c h v a ľ u j e 
zámer vypracovania zadania pre zmeny a doplnky územného plánu obce Hviezdoslavov a 
poveruje obecný úrad, aby v súčinnosti so stavebným úradom a Komisie územného 
plánovania, výstavby a rozvoja vypracoval návrh tohto zadania do termínu najbližšieho OZ. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 10  
Správa o výsledku kontroly č. 1/2019  
Starosta obce informoval prítomných, že uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na 
vedomie, a že je veľká škoda, že z dôvodu PN hlavného kontrolóra nemôže byť Ing. Fekete 
prítomný. Správa bola zameraná na správnosť zaúčtovania výdavkov, na správnosť zaradenia 
výdavkov do rozpočtových položiek, vykonanie základnej finančnej kontroly, plus evidovanie 
obdobia po novom roku. Záver kontroly je taký, že všetko bolo v súlade so zákonom 
a v zákonom stanovenom termíne na zverejnenie.  
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Skontrolované obdobie sa týka obdobia druhého polroka 2018, avšak názov správy 
nekorešponduje s termínom vykonania kontroly. 
Ing. Polakovič– pripomienka, že hlavný kontrolór mal aktualizovať správu za obdobie od 
1.6.2018 do 31.12.2018 a taktiež mala byť vykonaná kontrola účtovných dokladov za prvé 3 
mesiace 2019, avšak v správe nie sú spomenuté doklady z prvých troch mesiacov 2019 a ich 
skontrolovanie, taktiež na stránke obce nie sú zverejnené faktúry po 25.2.2019 a k týmto 
záležitostiam sa kontrolór ani nevyjadril (do 30 dní treba zverejniť faktúry), k uvedenému 
materiálu je preto viacero výhrad (nie sú doriešené ani niektoré veci z minulosti), a preto by 
malo zastupiteľstvo obce vziať túto správu na vedomie s výhradami 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly č. 1/2019 s výhradami. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 11  
Predĺženie nájomnej zmluvy bytu  
Pán Cvengroš, predseda sociálnej komisie, informoval prítomných, že žiadateľka p. Renáta 
Bombicz Kasáková požiadala o predĺženie nájmu obecného bytu. Žiadosť bola podaná riadne 
so všetkými náležitosťami a dokladmi príjmov. Žiadosť vyhovuje podmienkam na predĺženie 
nájmu obecného bytu. 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 
nájomnej zmluvy obecného bytu, Hviezdoslavov č. 198, 930 41 Hviezdoslavov, na základe 
žiadosti p. Renáty Bombicz Kasákovej, a to do 31. júla 2022 a poveruje starostu obce, aby s 
ňou predĺžil Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 12  
Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „IBV Hviezdoslavov – 56 RD“ 
Starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o zámer v starej časti obce smerom na 
železničnú zastávku a navrhované riešenie je rovnaké ako pri bode č. 8.  
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za  
podmienky verejného prerokovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre projekt „IBV 
Hviezdoslavov – 56 RD“ v navrhovanej rozvojovej lokalite č. 05 v Územnom pláne obce 
Hviezdoslavov z r. 2008 a jeho Zmenách a doplnkoch, a to všetko prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 13  
Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „24 RD – Novostavba RD“ 
Starosta obce informoval prítomných, že predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom 
území Hviezdoslavova je v právoplatnom územnom pláne a jeho zmenách a doplnkoch 
označený ako rozvojová plocha. V právoplatnom územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo 
stanovené spracovanie urbanistickej štúdie pre túto lokalitu. Podľa stavebného zákona 
a vyhlášky 55/2001 musí byť pred spracovaním urbanistickej štúdie najskôr spracované 
Zadanie urbanistickej štúdie, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. Zadanie schvaľuje 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov. Urbanistická štúdia musí byť prerokovaná 
s dotknutými orgánmi a občanmi. 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za 
podmienky verejného prerokovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre projekt „24 RD 
– Novostavba RD“ v navrhovanej rozvojovej lokalite č. 02 v Územnom pláne obce 
Hviezdoslavov z r. 2008 a jeho Zmenách a doplnkoch, a to všetko prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 14  
Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie „IBV Hviezdoslavov – 12 RD“ 
Starosta obce informoval prítomných, že predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom 
území Hviezdoslavova je v právoplatnom územnom pláne a jeho zmenách a doplnkoch 
označený ako rozvojová plocha. V právoplatnom územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo 
stanovené spracovanie urbanistickej štúdie pre túto lokalitu. Podľa stavebného zákona 
a vyhlášky 55/2001 musí byť pred spracovaním urbanistickej štúdie najskôr spracované 
Zadanie urbanistickej štúdie, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. Zadanie schvaľuje 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov. Urbanistická štúdia musí byť prerokovaná 
s dotknutými orgánmi a občanmi. Nejde tu o otváranie nových lokalít. 
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať: 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za 
podmienky verejného prerokovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre navrhovaný 
projekt „IBV Hviezdoslavov – 12 RD“ v navrhovanej rozvojovej lokalite č. 05 v Územnom 
pláne obce Hviezdoslavov z r. 2008 a jeho Zmenách a doplnkoch, a to všetko prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 15  
Rôzne 
Informácie starostu obce:  
• kompletný zmenený kalendár zberu odpadov je na webe obce – zredukoval sa vývoz 

papiera z 12 na 9, nakoľko obec neplnila zazmluvnenú „litráž“   
• kompostéry – prebieha inventarizácia, o 2 týždne budú k dispozícii, informácia bude 

zverejnená na webe obce 
• ZŠ Kvetoslavov otvára 5. ročník a je možnosť prihlásiť dieťa do tohto ročníka 
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• ZŠ Veľká Paka, ZŠ Štvrtok na Ostrove – aktuálne v najbližších dňoch prebieha zápis do 1. 
ročníka (ide o školský obvod – Veľká Paka, Lehnice, Štvrtok na Ostrove, určený pre našu 
obec, avšak kapacity sú obmedzené, nemáme stanovený jeden školský obvod), informácie 
budú aj na novej web stránke obce, ktorá bude o pár dní k dispozícii 

• vodovod a kanalizácie – z predložených ponúk k projektovým prácam vyhrala spoločnosť 
PIPS SK, Mierová 30, Bratislava (kritérium bola najnižšia cena, táto firma robila 
v minulosti aj pôvodnú dokumentáciu a teda prostredie pozná), čakáme na predloženie 
Zmluvy o dielo, ktorá bude následne pripomienkovaná, aktuálne prebiehajú formálne 
záležitosti – zápisnica z vyhodnocovania predkladaných ponúk bude ešte zverejnená 
(zapojilo sa 6 subjektov), intenzívne bude treba komunikovať aj v Šamoríne ohľadom 
možného pripojenia kanalizácie 

• zastavovacia štúdia – stále prebieha prieskum, či majú rodičia záujem o cirkevnú ZŠ, bude 
stretnutie s verejnosťou v kultúrnom dome Hviezdoslavov za účasti architektov a cirkvi, 
verejnosť o termíne stretnutia bude informovaná 

• ochotnícke divadlo – 5.4.2019 bude prebiehať ďalšie stretnutie s p. Farkašom 
• tuli-kino – v sobotu 6.4.2019 o 18h bude detské predstavenie, najbližšie budú prebiehať len 

detské predstavenia, keďže bol o detské filmy väčší záujem 
• MŠ – informácie o podmienkach prijímania detí sú aj na webe obce, zápis bude 30.5.2019 
Poslanec OZ pán Cvengroš informoval, že bude v najbližších dňoch zmenená web stránka 
obce, malo by sa dať v textoch a dokumentoch vyhľadávať, ak by verejnosti niečo na stránke 
chýbalo, treba dať podnet 
Poslanec OZ Ing. Kavecký – dáva námet, či dať pani Jamrichovej ako bývalej dlhoročnej 
zamestnankyni obecného úradu, ktorá pred 2 rokmi odišla do dôchodku, čestné občianstvo 
obce, spomínaná je kronika obce 
 
 
K bodu 16  
Diskusia 
 
p. Jaroš:  
– na konci obecnej ulice „Umelecká“ majú problém, nakoľko na konci ulice si pán bývajúci 
na tejto ulici postavil nezákonne 2 stĺpy a znemožnil prejazd veľkým vozidlám, taktiež 
znemožnil prístup smetiarom – bude podaná na obec aj sťažnosť na uvedené konanie  
p. Kraščenič:  
- problém pozemku po bývalom „Radare“ (pri zbernom dvore), povolenie vypršalo a treba to 
riešiť, taktiež sú nezrovnalosti príjmov z prenájmu týchto pozemkov z minulosti  
- pripomienka k verejnému pripomienkovaniu Zadania – navrhuje, aby obec vyzvala na 
verejné prerokovania čo najskôr  
p. Ladislav Križan: 
- zablahoželal k zvoleniu nového hlavného kontrolóra obce  
- navrhuje, aby obec pripravovala v tomto roku rozpočet obce tak, aby išlo o tzv. 
„programový rozpočet“ s merateľnými ukazovateľmi, aby si to obec schválila nad rámec 
svojich povinností, nakoľko túto povinnosť majú obce s trvalým pobytom obyvateľov 
v dotknutej obci nad 2000 a naša obec toto číslo zatiaľ nedosiahla, hoci v nej reálne žije 
omnoho viacej ľudí  
- žiada, aby začali plány na tvorbe nového „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja“, 
ktorý v roku 2020 končí 
- skonštatoval, že ZŠ Hviezdoslavov je stále evidovaná v sieti škôl, avšak nemá 
zamestnancov, ponúka svoju pomoc pri hľadaní riešení 
- požiadal p. Slávika (predseda OZ domových samospráv z Bratislavy), aby pomohol 
problémy obce Hviezdoslavov riešiť a nevytvárať ďalšie problémy, aby nepoužíval šikanózny 
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výkon práva – k tomuto sa výrazne p. Slávik ohradil a cituje §§ ústavy a zákonov a žiada od 
p. Križana ospravedlnenie 
p. Slávik:  
- upozorňuje vo vzťahu k schváleným urbanistickým štúdiám – všetky okrem 1 štúdie už 
majú aj právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania a ak sa aj posledný dozvie 
o plánovanej regulácii, určite požiada o vydanie územného rozhodnutia a obec mu ho bude 
musieť vydať podľa starej regulácie, nakoľko nový územný plán obec dovtedy nestihne mať  
- tvrdí, že na ich združenie, kde je predsedom, sa obrátili obyvatelia s trvalým pobytom v obci 
Hviezdoslavov (neskôr už spomínal iba jedného obyvateľa s trvalým pobytom vo 
Hviezdoslavove) a to z dôvodu, že uvedený nemenovaný občan má pocit, že ho nechráni ani 
štátna správa ani táto obec 
- upozorňuje na zákon č. 305/2018 o ochrane vodohospodársky chránených území – z nového 
zákona vyplývajú rôzne povinnosti aj pre obec 
 
 
K bodu 17  
Záver 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 20.40 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 9.4.2019 
 
Zapisovateľ: Ing. Viera Gešová   ................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Jaroslava Polakovič     ....................................    
 
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   ................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


