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Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2020 

konaného dňa 06.02.2020 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

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

  Patrik Cvengroš 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   
   

Ďalší prítomní: JUDr. Mário Vanc - hlavný kontrolór obce  
 
Neprítomní:  Tatiana Skybová (poslanec OZ) – ospravedlnená  

Ing. Adam Takáč (poslanec OZ) – ospravedlnený 
 
 
Ostatní prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
   
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie OZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02. Kontrola plnenia uznesení 
03. Prevzatie verejného osvetlenia na ul. Kvetná 
04. Zámer prenájmu obecného pozemku na ul. Školská 
05. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – p. Lipecká 
06. Mandátna zmluva na poskytovanie služieb proj. manažmentu 
07. Urbanistické štúdie – Centrum obce Hviezdoslavov, Areál Čerešňa, Areál Green 
08. Mandátna zmluva na inžiniersku činnosť pre projekt vodovodu a kanalizácie 
09. Odvolanie člena Komisie kultúry, vzdelávania a športu 
10. Rôzne 
11. 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 18hod. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že poslanci OZ Tatiana Skybová a Ing. 
Adam Takáč sa ospravedlnili z dnešného zasadnutia OZ a JUDr. Mário Vanc, hlavný 
kontrolór obce príde na OZ s omeškaním. Zároveň skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci OZ 
a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú a dal 
poslancom OZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 
Návrh uznesenia č. 1/2020 a): 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. Dominika Šalátová Sumihorová. 
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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      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

       Návrhová komisia bola schválená. 
 
 
b) Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby navrhla overovateľov zápisnice 
a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. Jána 
Karabu a Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľa: Ing. Vierku Gešovú. Starosta obce dal 
poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 1/2020 b): 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice: Ing. Jána Karabu a Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľa: Ing. Vierku Gešovú 
 

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

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 

c) Návrh programu 
Starosta obce skonštatoval, že v návrhu programu nie sú navrhované žiadne zmeny. Požiadal 
preto návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu 
hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 1/2020 c): 
c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

Predložený návrh programu bol schválený.  
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K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a ich obsahom a konštatoval, že 
uznesenia sa priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené. Údaje sú aktualizované, 
v budúcnosti budú informácie ešte podrobnejšie. 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 2/2020: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 
vedomie plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 3  
Prevzatie verejného osvetlenia na ul. Kvetná 
Starosta obce informoval prítomných, že ide o ulicu v časti Hviezdoslavov-Podháj, kde sa 
v rámci riešenia verejného osvetlenia (tak ako aj na iných uliciach - Slnečnicová, Veterná, 
Nezábudková, Kríková, Stromová ...) uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi dotknutej ulice. 
Osobne aj so zástupcom V-elektrik, s. r. o. (spoločnosťou, ktorá vo Hviezdoslavove poskytuje 
garantované energetické služby vďaka podpísanej zmluve od 24.8.2018) navštívili všetky 
predmetné lokality.  
V prípade Kvetnej ulice investor žiada, aby verejné osvetlenie prebrala obec na základe jeho 
žiadosti a Dohode o spolupráci z 27.10.2014, v ktorej sa obec k tomuto prebratiu vopred 
zmluvne ešte za predchádzajúceho vedenia zaviazala. Na obec intenzívne v tomto smere 
naliehali v uplynulom období aj obyvatelia predmetnej ulice, ktorí pociťovali nedostatočný 
záujem o svietenie v ich lokalite zo strany investora. Investor bol upozornený, že je 
nainštalovaný zastaraný typ svietidiel, že bude potrebné vyhotoviť nové merania, technické 
audity kabeláže, resp. skompletizovať všetky realizačné, resp. porealizačné projektové 
dokumentácie. Investor bol súčinný pri riešení tohto problému, hoci išlo o už skolaudované 
verejné osvetlenie. Zo strany investora bola vyhotovená aktuálna správa o odbornej 
prehliadke a odbornej skúške a tiež porealizačné zameranie verejného osvetlenia. Uvedené 
bolo skontrolované a vyhodnotené ako uspokojivé. Následne, po prevzatí, má obec záujem 
túto sústavu verejného osvetlenia implementovať do Zmluvy o garantovaných energetických 
úsporách, ktorú má podpísanú s firmou V-elektrik, s.r.o. Skutočnosťou by tak v krátkom čase 
mohli byť úsporné LED svietidlá, ktoré by svojou modernou technológiou a svetelno-
technickým riešením značne dlhodobo spríjemnili pobyt občanov v predmetnej lokalite.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 3/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  Darovaciu 
zmluvu, predmetom ktorej je ako verejné vonkajšie osvetlenie nachádzajúce sa na pozemku 
parc. č. 240/186, tak i tento pozemok, ktoré obdarovaný, a teda obec, nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Starosta obce privítal hlavného kontrolóra (JUDr. Mário Vanc), ktorý práve prišiel. 
 
 
K bodu 4  
Zámer prenájmu obecného pozemku na ul. Školská 
Starosta obce informoval, že ide o zámer prenájmu obecného pozemku (terasy). Na tomto 
rokovaní OZ sa nebude riešiť zmluva ale iba zámer, nakoľko je ešte potrebné doriešiť doteraz 
platný zmluvný nájomný vzťah.  
Na základe žiadosti od záujemcu prijatej dňa 14.1.2020 bola obec požiadaná o nájom 
obecného pozemku parc. č. 116/68 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 377 m2. Účelom 
nájmu je využitie prenajímaných pozemkov osobou podnikajúcou a prevádzkujúcou v 
bezprostrednej blízkosti novootvorené pohostinstvo Victory pub, ktoré je od 1.1.2020 
prevádzkované formou nájmu v priľahlej budove na Školskej ulici vo Hviezdoslavove, ktorú 
tento obecný pozemok obkolesuje. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä skutočnosť, že aplikovaním predloženého 
zámeru dôjde k nevyhnutnému „spárovaniu“ tejto terasy, resp. dvora, s aktuálnym nájomcom, 
resp. prevádzkovateľom pohostinstva v bezprostrednej blízkosti, ktorý ako jediný priestor 
bytostne potrebuje pre výkon svojho podnikania – tak ako tomu bolo pri predchádzajúcich 
prevádzkovateľoch pohostinstva, hlavne vzhľadom na skutočnosť, že ide o jediný možný 
prístup do tejto prevádzky pre návštevníkov. Bez obcou akceptovaného prístupu na tento 
pozemok, nakoľko ide o obecný pozemok, nie je možné túto prevádzku občianskej 
vybavenosti vykonávať v súlade so zákonom. Ďalším krokom bude schválenie nájomnej 
zmluvy obecným zastupiteľstvom, ktoré však môže prísť na rad až po schválení samotného 
Zámeru. 
Pohostinské služby sú v obci žiadané najmä obyvateľmi obce, nakoľko je ponuka týchto 
služieb v obci dlhodobo nedostatočná a vzhľadom na počet obyvateľov absolútne  
poddimenzovaná. Obec má zároveň za to, že vytváranie zdravého konkurenčného prostredia v 
tejto oblasti a na dotknutom území, bude mať v budúcnosti za následok zvyšovanie kvality 
takýchto služieb a pozitívny vplyv na ich cenu. 
Predmetný zámer bol transparentne zverejnený na úradnej tabuli Obce Hviezdoslavov, ako aj 
na jej internetovej stránke dňa 21.1.2020, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Neprišla 
žiadna pripomienka. 
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Stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja: 
Komisia k žiadosti ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku CKN parc. č. 
116/68 vydala na svojom zasadnutí dňa 9.12.2019 takéto stanovisko: 
„Komisia neodporúča predaj predmetných pozemkov žiadateľovi. Obec má nedostatok  
pozemkov a nie je v jej záujme zbavovať sa nehnuteľného majetku. 
Poskytovanie pohostinských služieb je v záujme obce a preto komisia odporúča prenajať 
predmetné pozemky s cieľom sfunkčniť prevádzkovanie pohostinstva.“ 
Táto informácia bola v decembri odoslaná listom aj aktuálnemu nájomcovi daného pozemku. 
 
Starosta informoval, že nakoľko ide v prípade žiadateľa, obyvateľa Hviezdoslavova, p. 
Šinkoviča, o nového nájomcu pohostinstva, 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, navrhuje 
predmetný pozemok prenajať, a to za sumu 60,00 EUR / mesačne, čo znamená zníženie o cca. 
7,00 EUR/mesačne oproti súčasnému nájmu. Po jednom roku navrhuje opätovné posúdenie a 
prehodnotenie tejto sumy. 
 
Rozprava: 
Ing. Karaba: Kedy budeme schvaľovať zmluvu? 
Starosta odpovedá, že až po doriešení aktuálneho nájomného vzťahu. 
 
Nakoľko už neboli ďalšie otázky, starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 
návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 4/2020: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
zámer prenájmu obecného pozemku (terasy), ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa: 

a) Parcela reg. C č. 116/68 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 377 m2, 
nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo obce Hviezdoslavov, v celkovej výmere 377 m2 („predmet nájmu“) s charakterom 
predmetu nájmu ako nádvoria (dvora, resp. terasy) nájomcovi:   

 Viktor Šinkovič, bytom Gessayova 23, Bratislava 851 03 

na základe žiadosti prijatej dňa 14.1.2020 za sumu 60,00 EUR / mesačne na dobu 
troch rokov, s možnosťou ďalšieho posúdenia, za podmienok, ktoré budú stanovené v 
nájomnej zmluve. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 5  
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – p. Lipecká 
Starosta obce informoval prítomných, že v tomto prípade ide o zložitú zmluvu, nakoľko  OZ 
obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí dňa 7.9.2016 Uznesením č. 6/63/2016 súhlasilo s 
odplatným zriadením vecného bremena: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 
prerokovaní materiálu schvaľuje uzatvoriť Zmluvu o vecnom bremene s pánom Jánom 
Kováčom a Annou Kováčovou /proj. IBV Flora/ odplatne v sume 820€ podľa znaleckého 
posudku s doplnením pripomienok do zmluvy od právneho zástupcu obce Hviezdoslavov.“    
Starosta odovzdal slovo Ing. Kaveckému, ktorý informoval, že uvedené sa týka výstavby 
elektrických rozvodov na úseku na ulici Čerešňárka. Žiadali o to fyzické osoby 
a vykonávateľom bola firmy FLORA CENTRUM. Dnes je to už vybudované. Nakoľko 
investor mieni vybudované NN rozvody na KN-E parcelách č. 299/3 a 1190/6 odovzdať 
Západoslovenskej distribučnej, a. s., žiadajú súčasní oprávnení Ján Kováč a Anna Kováčová o 
odsúhlasenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech ZSDIS. Keďže vecné 
bremeno bolo v predchádzajúcom kroku zriadené ako odplatné, komisia odporučila OZ 
schváliť bezodplatné zriadenie tohto vecného bremena na KN-E parcelách č. 299/3 a 1190/6 v 
prospech ZSDIS. Žiadateľom o odsúhlasenie zriadenia VB v prospech ZSDIS sú súkromné 
osoby, Ján a Anna Kováčoví, ktorí boli vlastníkmi pozemkov a s ktorými bola uzavretá 
zmluva o VB s obcou z roku 2016. Inžinierske siete vybudovala FLORA CENTRUM, s. r. o., 
s ktorou majú tieto FO uzavretú nájomnú zmluvu, preto na zmluve o prevode VB v prospech 
ZSE elektrárne uvádzajú FLORA CENTRUM, s. r. o. ako žiadateľa.   
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 5/2020:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
bezodplatné zriadenie vecného bremena na KN-E parcelách č. 299/3 a 1190/6 v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a. s. a súhlasí s uzavretím predloženej Zmluvy o zriadení 
vecných bremien v prospech tretej osoby. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 6  
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb proj. manažmentu 
Starosta obce informoval, že obec Hviezdoslavov sa dostala do štádia, kedy bytostne 
potrebuje personálne posilniť na úrovni projektového riadenia, aktívneho monitoringu 
projektových možností financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ a iných 
dotácií, resp. grantov, cieleného vyhľadávania vhodných dotačných schém pre potreby 
samosprávy, posudzovania jednotlivých výziev a komunikácie s poskytovateľmi dotácií, 
prípravy a kompletizovania povinných príloh k žiadostiam, prípravy a realizácie verejných 
obstarávaní, asistencie pri implementácii projektov atď. a to hlavne z toho dôvodu, že 
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doposiaľ tu taká funkcia nikdy nejestvovala a ani nejestvuje. V uplynulých mesiacoch 
a rokoch si obec zvykla zazmluvňovať na jednotlivé projekty projektový manažment ad hoc 
(tzv. „case-by-case“), zväčša pomocou mandátnych zmlúv, čo malo za následok jednak 
časovo neefektívne pravidelné obstarávanie dodávateľov týchto služieb, no hlavne 
signifikantné finančné „preplácanie“ týchto dodávateľov, pretože boli zazmluvňovaní na 
pomerne krátke obdobia jednotlivých projektov, bez trvalej kontinuity, čím sa stali pomerne 
vysokým nákladom obce, z ktorého obec dlhodobo neprofitovala. Týmto návrhom, vďaka 
uskutočnenému verejnému obstarávaniu vieme docieliť, že projektový manažér sa vo forme 
dlhodobej služby stane integrálnou súčasťou OÚ Hviezdoslavov, s vlastným e-mailovým 
kontom, tel. kontaktom a reálnou dostupnosťou, resp. prítomnosťou v každodennom živote 
obce, počas zasadnutí komisií a pod..  
V správe o priebehu verejného obstarávania je zdokumentované, že výzvy predložili 3 
spoločnosti. Víťazom sa stala spoločnosť Coaching Services, s. r. o., Senec, ktorá predložila 
cenovú ponuku v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na predloženie cenovej 
ponuky, splnila podmienky účasti a splnila aj kritérium na hodnotenie ponúk (najnižšia cena v 
Eur s DPH), preto bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač. S konateľom spoločnosti (p. 
Šoka) máme už niekoľko úspešných projektov za sebou – napr. novú MŠ Hviezdoslavov, 
refundáciu nákladov za chodník na Hlavnej ul., a pod.. 
Možnosť sprocesovať túto záležitosť ako „dlhodobú službu na mesačný paušál“ a nie ako 
nového, resp. ďalšieho zamestnanca obce, ktorého by sme hľadali formou výberového 
konania, bola zvolená kvôli možnosti usporiť finančné prostriedky, ktoré by sa vyskytli zo 
zrejmých dôvodov (zdravotné, sociálne odvody a pod.).  
 
Rozprava: 
Patrik Cvengroš: otázka na hl. kontrolóra - firma Coaching Services s.r.o. má podľa údajov na 
webe daňové nedoplatky. 
JUDr. Vanc: Preveríme aktuálnosť údajov ďalší deň. Návrh uznesenia je možné schváliť, 
avšak platnosť uznesenia nastáva až jeho podpisom starostom obce (max. do 10 dní) a v tejto 
lehote bude uvedené doriešené.   
 
Ing. Karaba: V správe o priebehu je uvedené 800,- s DPH, ale v zmluve je 960,- s DPH 
mesačne. 
Starosta odpovedá, že chyba je v tabuľke v správe pri vyhodnotení, že došlo k preklepu a má 
byť správne 960,- eur s DPH, nakoľko obec nie je platcom DPH. 
 
Ing. Karaba: Pri prepočítaní na hodiny je cena drahšia ako v prípade štandardného 
zamestnania na obci. 
Starosta odpovedá, že v prípade senior projektového manažéra je cena práce takéhoto človeka 
omnoho vyššia a tiež v porovnaní s doteraz riešenými projektami a odmenami za tieto služby 
je uvedená cena výhodnejšia.     
 
Nakoľko už neboli ďalšie otázky, starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 
návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
 
Návrh uznesenia č. 6/2020:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
zmluvu o poskytovaní služieb medzi obcou Hviezdoslavov a víťazom verejného obstarávania 
– Coaching Services, s. r. o., predmetom ktorej sú služby poradenstva v oblasti projektového 
riadenia a monitorovania dotácií pre samosprávu v hodnote 800,00 EUR bez DPH mesačne. 
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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      
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč      

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7  
Urbanistické štúdie – Centrum obce Hviezdoslavov, Areál Čerešňa, Areál Green 
Starosta obce informoval prítomných, že o uvedenom už bolo viackrát informované. 
Predmetné pozemky sa nachádzajú v kat. území Hviezdoslavova a sú v právoplatnom 
Územnom pláne (ÚP) a jeho Zmenách a doplnkoch označené ako rozvojové plochy (RP). 
V právoplatnom ÚP obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie urbanistickej štúdie 
(UŠ) pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona 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 Obecné zastupiteľstvo obce 
Hviezdoslavov. Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove súhlasilo so začatím procesu 
obstarania UŠ za podmienky ver. prerokovania zadania aj návrhu UŠ pre tieto projekty v 
navrhovaných rozvojových lokalitách ÚP obce Hviezdoslavov z r. 2008 a jeho Zmenách 
a doplnkoch, a to všetko prostredníctvom odb. spôsobilých osôb v zmysle § 2a stavebného 
zákona, a to na svojom zasadnutí dňa 1.8.2019, resp. 18.9.2019, Uzneseniami č. 92/2019, 
93/2019, resp. 109/2019. Predmetné UŠ boli transparentne zverejnené na webovom sídle obce 
12.12.2019, resp. 21.1.2020, bez pripomienok (okrem Centra obce, kde evidujeme 1 
pripomienku – p. Janeček z 3.2.2020, pričom táto pripomienka sa týka niečoho, čo v tejto 
situácii ešte neriešime, ako je odstup budov a podobne, uvedené však bude riešené až v čase 
územného konania), Zadania pre spracovania UŠ boli rovnako zverejnené v mesiacoch 
august, resp. september 2019. 
Starosta obce prečítal stanoviská Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja z jej 
zasadnutia zo dňa 28.1.2020 o 18:00 na OÚ Hviezdoslavov k jednotlivým UŚ.  
Ing. Kavecký ešte doplnil, že prebehlo rokovanie za účasti investorov areálu Čerešňa, Green 
a tiež p. Kubuláka, že sa plánuje docieliť prepojenie Hlavnej ulice a Seneckej ulice (chodník/ 
cyklochodník ...). 

Stanoviská Komisie: 
1) UŠ Centrum obce Hviezdoslavov (záverečné prerokovanie) 
Komisia konštatuje, že v štúdii sú zapracované všetky pripomienky, ktoré boli formulované 
na jej predchádzajúcich zasadnutiach a pracovných stretnutiach zástupcov Obce, Komisie, 
investora a architekta. Preto odporúča OZ, aby predloženú UŠ vzalo na vedomie a aby sa 
pripravili podklady na dovysporiadanie majetku na analogickom princípe, ako v 
predchádzajúcom kroku pri zachovaní všetkých podmienok nakladania s majetkom obce. 
Zároveň pripomína investorovi, že priestorové a architektonické riešenie projektu by malo 
naplniť tieto očakávania:     
a, docieliť funkčnú flexibilitu priestorov umožňujúcu ich využitie školskými, cirkevnými aj 
verejnými aktivitami   
b, docieliť jednotne pôsobiaci architektonický ráz objektov, s dôrazom na citlivé 
zakomponovanie školských objektov   
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c, pokúsiť sa o úsporu zastavaných plôch využitím možností, ktoré poskytujú viacpodlažné 
riešenia   
d, docieliť také rozmiestnenie objektov, aby vznikli aj dostatočne dimenzované nerozdrobené 
rozptylové plochy pre verejnosť a návštevníkov kostola a komunitného centra    
e, statickú dopravu riešiť takým spôsobom aby boli parkoviská k dispozícii pre rôzne objekty 
a aktivity v tejto lokalite   
f, osobitnú pozornosť pri koncipovaní vysokej zelene venovať jestvujúcim stromom s cieľom 
ich optimálneho využitia a začlenenia   
g, riešenie musí umožňovať cestný prístup k rodinnému domu pri škôlke     
 
2)  UŠ Areál Čerešňa (záverečné prerokovanie) 
K tejto UŠ neboli ku dnešnému dňu doručené žiadne pripomienky. Komisia odporúča OZ, 
aby UŠ vzalo na vedomie. V ďalšom postupe spracovania projektov by ale mal investor vziať 
do úvahy tieto pripomienky, resp. výhrady a Stavebný úrad by mal vyžadovať ich dodržanie: 
a, pri realizácii IBV zo strany ulice realizovať priehľadné ploty.   
b, v rámci lokality zakomponovať verejnú zeleň    
c, na prislúchajúcej časti KN-E parcely 1193/9 vybudovať chodník pre cyklistov a chodcov s 
výsadbou vzrastlej zelene   
d, neizolovať lokalitu od tohto chodníka betónovými plotmi   
e, na ploche v ochrannom pásme železnice vysadiť izolačnú zeleň   
f, zabezpečiť dostupnosť stojiska na kontajnery na separáty (3 ks 1100 l)    
g, zabezpečiť aj ďalšie dopravné prepojenie na vedľajšiu parcelu 334/30 v jednom pruhu, 
aspoň pre peších     
 
3) UŠ Areál Green (záverečné prerokovanie) 
K tejto UŠ neboli ku dnešnému dňu doručené žiadne pripomienky. Komisia odporúča OZ, 
aby UŠ vzalo na vedomie. V ďalšom postupe spracovania projektov by ale mal investor vziať 
do úvahy tieto pripomienky, resp. výhrady a Stavebný úrad by mal vyžadovať ich dodržanie: 
a, pri realizácii IBV zo strany ulice realizovať priehľadné ploty   
b, v rámci lokality vytvoriť projekt s jednotným architektonickým rázom    
c, na prislúchajúcej časti KN-E parcely 1193/9 vybudovať chodník pre cyklistov a chodcov s 
výsadbou vzrastlej zelene   
d, neizolovať lokalitu od tohto chodníka betónovými plotmi   
e, zokruhovať cestnú sieť lokality   
f, pri obslužných komunikáciách naprojektovať aspoň jednostranné chodníky   
g, naprojektovať stojisko na kontajnery na separáty (3 ks 1100 l)    
h, vytvoriť verejne dostupnú oddychovú zelenú plochu    
i, zokruhovať inžinierske siete     
 
 
Starosta obce informoval, že sa budú čítať návrhy uznesení postupne podľa jednotlivých 
urbanistických štúdií a hlasovanie prebehne po každej jednej zvlášť. Zároveň spomenul, že pri 
všetkých troch UŠ pritvrdil gesciu niektorých pripomienok. 
Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 7/2020 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 7/2020:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu „Centrum obce Hviezdoslavov“ 
od obstarávateľa Rímskokatolícka cirkev, spracovanú pre rozvojovú plochu č. 4-01/2010 za 
účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať nasledujúce 
pripomienky: 
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a) Realizovať dodatok ku jestvujúcej zámennej zmluve, alebo vypracovať novú 
zámennú zmluvu s cieľom dodatočne majetkovo-právne dovysporiadať potrebné časti 
pozemkov, pričom samotný  zámer výmeny je nutné transparentne zverejniť v súlade 
so zákonom.  
b) Docieliť funkčnú flexibilitu priestorov umožňujúcu ich využitie školskými, 
cirkevnými aj verejnými aktivitami. 
c) Docieliť jednotne pôsobiaci architektonický ráz objektov, s dôrazom na citlivé 
zakomponovanie školských objektov. 
d) Pokúsiť sa o úsporu zastavaných plôch využitím možností, ktoré poskytujú 
viacpodlažné riešenia. 
e) Docieliť také rozmiestnenie objektov, aby vznikli aj dostatočne dimenzované 
nerozdrobené rozptylové plochy pre verejnosť a návštevníkov kostola a komunitného 
centra. 
f) Statickú dopravu riešiť takým spôsobom, aby boli parkoviská k dispozícii pre rôzne 
objekty a aktivity v tejto lokalite. 
g) Osobitnú pozornosť pri koncipovaní vysokej zelene venovať jestvujúcim stromom s 
cieľom ich optimálneho využitia a začlenenia. 
h) Riešenie musí umožňovať cestný prístup k rodinnému domu pri škôlke. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 8/2020 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 8/2020: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu „Obytný areál Čerešňa“ od 
obstarávateľa XL four, s. r. o., spracovanú pre rozvojovú plochu č. 1-01/2010 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) Zakomponovať verejnú zeleň v rámci lokality. 
c) Na prislúchajúcej časti KN-E parcely 1193/9 vybudovať chodník pre cyklistov 

a chodcov s výsadbou vzrastlej zelene a neizolovať lokalitu od tohto chodníka 
betónovými plotmi. 

d) Na ploche v ochrannom pásme železnice vysadiť izolačnú zeleň. 
e) Vybudovať kryté stojisko na kontajnery na separáty (3 ks 1100 l). 
f) Zabezpečiť aj ďalšie dopravné prepojenie na vedľajšiu parcelu 334/30 v jednom 

pruhu, aspoň pre peších. 
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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     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč       

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 9/2020 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 9/2020: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu „Areál Green“ od obstarávateľa 
XL four, s. r. o., spracovanú pre rozvojovú plochu č. 6-01/2014 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) Na prislúchajúcej časti KN-E parcely 1193/9 vybudovať chodník pre cyklistov 

a chodcov s výsadbou vzrastlej zelene a neizolovať lokalitu od tohto chodníka 
betónovými plotmi. 

d) Zokruhovať inžinierske siete a cestnú sieť lokality. 
e) Pri obslužných komunikáciách naprojektovať aspoň jednostranné chodníky. 
f) Vybudovať kryté stojisko na kontajnery na separáty (3 ks 1100 l). 
g) Vytvoriť verejne dostupnú oddychovú zelenú plochu. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8  
Mandátna zmluva na inžiniersku činnosť pre projekt vodovodu a kanalizácie 
Starosta informoval, že dňa 15. januára 2020 sa na Mestskom úrade v Šamoríne za účasti 
starostu obce Hviezdoslavov, podpredsedu Komisie územného plánovania, člena projektovej 
podpory, primátora Šamorína, niektorých ďalších starostov a členov dozornej rady 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) spoločne dohodol ďalší postup v prípade 
problému, ktorý nás vo Hviezdoslavove, hlavne v jeho pôvodných častiach („stará“ obec, 
Podháj, Záhrady), páli najviac. Dohodnutý spoločný postup znamená pre nás sériu posledných 
úloh, ktoré nás v tomto smere nasledujúce mesiace, vďaka hotovej projektovej dokumentácii, 
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ktorou disponujeme po vyše 10 rokoch, čakajú, z ktorých vôbec najrozsiahlejšie je 
majetkovo-právne vysporiadanie v časti Hviezdoslavov - Záhrady, kde je bežnou realitou, že 
podiel na jednotlivých uliciach, ktoré sú pre vybudovanie kanalizácie, či vodovodu kľúčové, 
majú desiatky obyvateľov...   
Mesto Šamorín aj ZsVS na rokovaní jasne deklarovali záujem na tom, aby bol Hviezdoslavov 
po vybudovaní kanalizácie pripojený na ČOV v Šamoríne, ktorú čaká v nasledujúcom období 
dlho očakávaná intenzifikácia. Projektová dokumentácia bola v tomto smere v uplynulých 
týždňoch napokon už úspešne ukončená, na rade je teraz stavebné povolenie, ktoré sa 
procesuje. Právoplatné územné rozhodnutie a tiež stavebné povolenie potrebuje pre svoj 
projekt aj Hviezdoslavov, a preto bolo potrebné bezodkladne vykonať verejné obstarávanie, 
vďaka ktorému by sme získali mandatára, ktorý by túto činnosť pre obec vykonal.  
Po zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky sme obdržali 3 ponuky, z ktorých jednoznačne 
najnižšia bola ponuka od ZsVS, a preto starosta odporúča, aby schválilo Mandátnu zmluvu 
s cieľom bezodkladne zahájiť príslušnú činnosť, ktorej cieľom má byť vodovod a kanalizácia 
vo všetkých častiach Hviezdoslavova. Pre obec to znamená, že kompletná inžinierska činnosť 
aj majetkovo-právne vysporiadanie ju bude stáť 18.000,- eur, ktoré budeme platiť po častiach 
(časť po právoplatnom územnom rozhodnutí a časť po právoplatnom stavebnom rozhodnutí). 
 
Rozprava: 
Mgr. Almášiová: Ako sa to bude riešiť v Hviezdoslavov-Záhrady?  
Starosta: K tomuto sa nám bude musieť vyjadriť práve víťaz verejného obstarávania, oni majú 
know-how ako riešiť podobné problémy týkajúce sa spoluvlastníckych vzťahov. 
Mgr. Almášiová: Môže obec garantovať v Hviezdoslavov-Záhrady, že sa nemusia napríklad 
pripojiť ku kanalizácii? 
Ing. Karaba: Zákon je v tomto jednoznačný. Predmetom schvaľovania v tomto prípade je však 
kompletná inžinierska činnosť, ktorú vykoná víťaz verejného obstarávania. 
JUDr. Vanc: Uvedenú problematiku riešia aj v iných obciach, častokrát sa vyhodnocuje aj 
stavebná dokumentácia k žumpám, ich vek, priepustnosť a pod., treba zohľadňovať aj vplyv 
na životné prostredie. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 10/2020:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
mandátnu zmluvu medzi obcou Hviezdoslavov a víťazom verejného obstarávania – 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., predmetom ktorej je záväzok mandatára 
voči mandantovi uskutočniť kompletnú inžiniersku činnosť pre projekt „Hviezdoslavov 
vodovod a kanalizácia“, a to v rozsahu: inžinierska činnosť k vydaniu právoplatného 
územného rozhodnutia a inžinierska činnosť k vydaniu právoplatného stavebného povolenia. 

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

Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 9 
Odvolanie člena Komisie kultúry, vzdelávania a športu  
Starosta obce informoval prítomných že p. Zuzana Fábry Lucká sa rozhodla vzdať členstva 
v Komisii kultúry, vzdelávania a športu z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Naďalej má ale 
záujem byť nápomocná. Z rovnakého dôvodu sa vzdáva členstva v Sociálnej komisii aj p. 
Katarína Lörinczová. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 11/2020:  
Obecné zastupiteľstvo  o d v o l á v a   

a) členku Komisie kultúry, vzdelávania a športu Mgr. Zuzanu Fábry Luckú, PhD, 
b) členku Sociálnej komisie Katarínu Lörinczovú. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 10  
Rôzne 
Starosta informuje: 
• starostovský Maškarný bál 22.2.2020 bol hneď vypredaný. Aktuálne dostal informáciu, že 

sa uvoľnili 4 lístky a sú k dispozícii, získať sa dajú prostredníctvom mailu adresovaného 
Komisii kultúry, vzdelávania a športu 

• akcie spolku Slovenského červeného kríža Hviezdoslavov – stretnutie, prednáška 
• darovanie krvi 19.2.2020 v Kultúrnom dome 
• trvalých pobytov v obci pribúda, aktuálne ich je 2200 – pre občanov s trvalým pobytom 

vyplývajú rôzne benefity    
• bolo spustené stavebné konanie pre novú súkromnú škôlku AJ-FJ 
• obchodná galéria má svoj definitívny pôdorys, je už zaplnená záujemcami o prenájom  
• finišuje verejná súťaž na rozvádzač na Slnečnicovej ulici 
• ukončenie procesu „wifi4you“ 
• bude spustená verejná súťaž na opravu ulice Kolmá 
• kapacita Kultúrneho domu je už plne využívaná, aktuálne je zastavený prenájom na 

pravidelné akcie (všetko je zverejnené na webovej stránke obce www.hviezdoslavov.sk) 
• akcia s dôchodcami sa uskutočnila 21.1.2020 v Kultúrnom dome a dopadla veľmi dobre, 

za čo poďakoval predovšetkým Mgr. Almášiovej a tiež členom Sociálnej komisie  
• v priebehu februára je možné zaplatiť na obecnom úrade poplatok za komunálny odpad 

a prevziať nálepku na rok 2020 spolu so žltými vrecami na plastový odpad 



 14 

• na základe zverejneného výberového konania na otvorené pracovné pozície na obecnom 
úrade prišlo veľa žiadostí, v najbližších dňoch budú prebiehať s vybranými uchádzačmi 
pohovory a následne dá obec vedieť všetkým záujemcom o prácu vyrozumenie 

 
Mgr. Almášiová:     
• pripomína dátum konania parlamentných volieb – 29.2.2020, obec má vytvorené 2 okrsky 

jeden je v starej budove MŠ a druhý v novej budove MŠ, informácie sú aj v materiáloch 
distribuovaných jednotlivým občanom do poštových schránok 

 
JUDr. Vanc: 
• rok 2020 bude náročný a perný na rôzne projekty, pribúda agendy aj na obecnom úrade, 

budú prijímaní noví zamestnanci, vytvorí sa nová organizačná štruktúra a organizačný 
poriadok, pristúpi sa k personálnemu auditu v rámci úradu, dôjde k prerozdeleniu agendy .. 

• poslanci OZ sú orgánom obce, ale nie sú zamestnanci úradu, t.j. poslanci nemajú voľný 
prístup na úrad a poslanci nemajú právo úkolovať zamestnancov obecného úradu ani tam 
niečo vykonávať, jedine len prostredníctvom starostu požiadať o súčinnosť 
 

 
K bodu 11  
Diskusia s občanmi a záver 
 
1) p. Zuzana Fábry Lucká – požiadala ako obyvateľka domu nachádzajúceho sa v tesnej 
blízkosti plánovanej výstavby projektu „centrum obce“ o súčinnosť a informovanosť pri 
výstavbe, aby sa ich dom nestal neobývateľný z dôvodu neprístupnosti alebo podobne. 
Starosta odpovedá, že výstavba sa bude uskutočňovať postupne, bude to oplotené stavenisko, 
domy dotknuté touto výstavbou budú musieť strpieť „ťažkosti“ spojené s výstavbou, ale 
nedôjde k úplnému uzatvoreniu prístupu k týmto domom. Nový vedúci obecnej údržby bude 
mať služobný telefón a v prípade problémov či už v tomto prípade alebo aj pri iných 
problémoch v rámci obce bude zastihnuteľný, aby problémy mohol riešiť.    
 
2) p. Pöthe – ako aktuálny nájomca v nájomnom vzťahu na obecný pozemok pri bývalej 
Furmanskej reštaurácii (predmetný pozemok bol na dnešnom OZ riešený v rámci bodu 4 ako 
Zámer prenájmu obecného pozemku na ul. Školská aktuálnemu nájomníkovi budovy bývalej 
Furmanskej reštaurácie). Počas roka 2019 adresovali na obec niekoľko žiadostí, najprv 
žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku – obec nesúhlasila s predajom, neskôr požiadali 
o zníženie ceny nájmu – zatiaľ nedostali odpoveď. Potom boli zo strany obce vyzvaní na 
doloženie znaleckého posudku a keď ho doručili, tak dostali zamietavé stanovisko.  
p. Pötheová – sa pripája do diskusie a chce sa spýtať poslancov, či už o niektorej ich žiadosti 
zaslanej obci v roku 2019 rokovali. V obci podnikajú 25 rokov, 13 rokov platia nájom. Pýta 
sa, kto má ešte záujem o kúpu predmetného pozemku. Zároveň informuje poslancov, že oni 
ako vlastníci budovy majú problémy s vodou, keďže nemajú vo vlastníctve pozemok. 
Starosta odpovedá, že nikto iný nemá záujem o kúpu tohto pozemku. Zároveň r. Pötheových 
informoval, že posudok predložený ich znalcom sa relevantne líši od posudku obce a vyzval 
ich na stretnutie na doriešenie týchto záležitostí. O predaji pozemku rozhoduje OZ na základe 
stanoviska stavebnej komisie. Stanovisko komisie je, že na základe predložených dokladov 
predaj neodporúča. Vyzval ich však, aby navrhli obci termíny na stretnutie a za účasti 
všetkých kompetentných sa stretli a veci doriešili. Ich znalcom predložený posudok je 
prinajmenšom smiešny. 
Ing. Kavecký – on ako člen stavebnej komisie čítal ich žiadosti a považuje ich za zmätočné. 
Pani Pötheová -odpovedá, že vec už riešia právnici oboch strán.  
Mgr. Almášiová – pýta sa, či sú zaujatí voči starostovi. 
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Pani Pötheová - odpovedá, že nie sú. 
JUDr. Reisz – je zbytočné sa teraz baviť o predaji, lebo predaj je dohoda dvoch zmluvných 
strán, kde je podstatnou náležitosťou a.i. aj cena. On ako právnik obce má informácie, že 
k žiadnej dohode medzi zmluvnými stranami nedošlo. To či aktuálny nájomca predmetného 
nájomného vzťahu podniká alebo nepodniká je vzhľadom k plateniu nájomného irelevantné 
a nemá vplyv na platnosť nájomnej zmluvy, nakoľko zo strany nájomcu neprišlo 
k požiadavke o zrušenie nájomnej zmluvy. Momentálne rieši s ich právnym zástupcom návrh 
dohody o ukončení nájomného vzťahu. Z ich strany ešte odpoveď neprišla. Upozorňuje, že 
obec môže nájomný vzťah ukončiť okrem dohody aj jednostranným úkonom. 
Pani Pötheová – súhlasí, aby sa veci riešili na stretnutí tak ako to bolo pred chvíľou 
spomínané.  
Ing. Karaba – v predložených žiadostiach nikdy r. Pötheová neuviedla návrh ceny. Je 
zbytočné teraz polemizovať ako to celé dopadne. Dôležité je zareagovať na ponuku stretnúť 
sa a veci doriešiť. 
Starosta obce požiadal prítomných o zachovanie slušnosti. 
Ing. Kavecký – kým nie sú veci doriešené, nie je možné odsúhlasiť takúto žiadosť. 
 
 
3) p. Pavlovič Marián – býva v jednom z domov po ľavej strane na Hlavnej ulici smerom von 
z obce na Kvetoslavov. Pýta sa ako to bude s kanalizáciou pri nich. 
Starosta odpovedá, že kanalizačné rúry kvôli týmto trom domom nie je vo finančných 
možnostiach obce týmto smerom ťahať (možno vyše 200t eur). V ich okolí sú zóny, kde si 
developeri riešili kanalizáciu v rámci výstavby týchto zón sami. Bolo by vhodné osloviť 
developera ktorý stavia oproti nim a poriešiť kanalizáciu sprostredkovane cez nich. Starosta 
ponúka pomoc s kontaktovaním tohto developera a navrhuje p. Pavlovičovi, aby ho 
kontaktoval hneď ďalší deň mailom a sprostredkuje požiadavku tomuto developerovi.     
 
 
4) p. Ozogány – odporúča zosúladiť osvetlenie v obci, nech nesvieti napríklad na Hlavnej 
ulici o 1h skorej.  
Pýta sa, či obec riešila s Hviezdnym bývaním chodník? 
Starosta odpovedá, že áno.  
Ďalej sa pýta, kedy boli pozemky popri Hlavnej ulici zaradené do územného plánu. 
Starosta odpovedá, že v roku 2008, 2010 a 2014.  
P. Ozogány nesúhlasí s odpoveďou.  
Starosta ho informuje, že súčasné vedenie neotváralo žiadne nové územie, ani územný plán 
obce. Zároveň ho upozorňuje, nech ho neobviňuje z vecí, ktoré sú nepravdou.  
Pán Ozogány sa pýta či bolo vydané stavebné povolenie na lokalitu 56. Dodnes nemá 
odpoveď na otázku a aj žiadosť položenú v r. 2018 na OZ - kedy bolo predmetné stavebné 
povolenie vydané a či nestratilo platnosť? Na predmetnom pozemku dochádza k výstavbe. 
Starosta odpovedá, že ak má niekto vydané stavebné povolenie a ak požiada o predĺženie 
lehoty, stavebné povolenie platnosť nestráca. Starosta odporúča, aby podal podnet na obec. 
Aktuálny stav preveria spolu s hlavným kontrolórom. 
Pán Ozogány upozorňuje, že 2x do roka treba mať pristavené veľkokapacitné kontajnery.  
Zároveň sa pýta, či obec dostala z Krajskej prokuratúry informáciu ohľadom 8 RD, ktoré sú 
plánované vedľa jeho domu – vraj to obec nikdy neprejednala.  
Starosta odpovedá, že nemá vedomosť. 
Ďalej sa pýta, ako stojí súdny spor z roku 2014 ohľadom vymáhania pokuty v súvislosti s 
bývalým futbalovým ihriskom?  
Starosta odpovedá, že to rieši právny zástupca. 
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Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 20.15 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 12.02.2020 
 
Zapisovateľ: Ing. Viera Gešová   ................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Ján Karaba   ....................................    
 
 
Mgr. Janka Almášiová  .................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


