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Zápisnica  
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2019 

konaného dňa 9.7.2019 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

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

  Tatiana Skybová 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   
  Ing. Adam Takáč 
 

Ďalší prítomní:   JUDr. Mário Vanc – hlavný kontrolór obce  
 
Ostatní prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:    Ing. Jaroslava Polakovič, poslankyňa OZ – ospravedlnená 
    
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Zámer výstavby základnej školy s telocvičňou, kostola, fary a komunitného centra 
3. Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností medzi obcou a rímsko-katolíckou cirkvou 
4. Zmluva na vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 a 31.12.2018  
5. Rôzne 
6. 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 18,03 hod. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že Ing. Jaroslava Polakovič, 
poslankyňa OZ, sa ospravedlnila z dnešného zasadnutia OZ. Zároveň skonštatoval, že sú 
prítomní 6 poslanci OZ a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Dominika Šalátová Sumihorová a dal 
poslancom OZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 
Návrh uznesenia č. 78/2019 a): 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. Dominika Šalátová Sumihorová. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič      
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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 navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. Jána 
Karabu a Ing. Františka Kaveckého a za zapisovateľa: Ing. Vieru Gešovú. Starosta obce dal 
poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 78/2019 b): 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice: Ing. Jána Karabu a Ing. Františka Kaveckého a za zapisovateľa: Ing. Vieru Gešovú. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič      
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 pribudol nový bod programu týkajúci sa 
nových členov komisií. V prípade schvaľovania doplnenia tohto bodu do predloženého 
návrhu programu je potrebné vyjadriť nesúhlas s pôvodným návrhom programu a následne 
pristúpiť k schváleniu nového bodu programu a následne programu doplneného o tento bod.  
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 78/2019 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   
Ing. Jaroslava Polakovič     
Tatiana Skybová  X   
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová  X  
Ing. Adam Takáč X     

Predložený návrh programu nebol schválený.  
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d) Starosta obce konštatoval, že predložený návrh programu nebol schválený a je teda vôľa 
pridať do programu nový bod týkajúci sa voľby nových členov komisií. Požiadal návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 78/2019 d): 
d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje doplnenie bodu programu č. 5 – 
Voľba nových členov komisií. 
 

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

Doplnenie bodu č. 5 bolo schválené.  
 
e) Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie nového návrhu programu, do 
ktorého je doplnený nový bod 5 – voľba členov komisií. Program bude po schválení OZ 
pozostávať zo 7 bodov. 
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Zámer výstavby základnej školy s telocvičňou, kostola, fary a komunitného centra 
3. Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností medzi obcou a rímsko-katolíckou cirkvou 
4. Zmluva na vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 a 31.12.2018  
5. Voľba nových členov komisií 
6. Rôzne 
7. Diskusia s občanmi a záver 
 
Návrh uznesenia č. 78/2019 e): 
e)  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje pozmenený program. 
 
 

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

Pozmenený program bol schválený.  
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K bodu 2 
Zámer výstavby základnej školy s telocvičňou, kostola, fary a komunitného centra  
 
Starosta obce informoval, že obec Hviezdoslavov prejavuje zámer výmeny obecných 
pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa (parcely č. 125/1, 145/1, 125/4, 126/1 
nachádzajúce sa v kat. území Hviezdoslavov, evidované na LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo 
obce Hviezdoslavov), z ktorých by sa vyčlenili nové parcely v celkovej výmere 4077m2 
(parc. č. 125/1: 241 m2 na parkovacie miesta pre materskú školu a základnú školu, parc. č. 
145/3: 1137 m2 pre základnú školu, parc. č. 125/5: 1434 m2 pre rímsko-katolícky kostol s 
prístupom, parc. č. 126/5: 1265 m2 pre komunitné centrum a farskú budovu).  
Predmetný zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Hviezdoslavov, ako aj na jej 
webovom sídle dňa 23.6.2019, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Rímsko-katolícka 
cirkev ponúka v navrhovanom pomere 1:8 pozemky pre obec Hviezdoslavov na parcele 240/2 
podľa návrhu obce (spolu 32616 m2) na účel vybudovania športového ihriska a oddychovej 
zóny. Zároveň cirkev upozorňuje na možnosť zriadenia nového cintorína, ktorého polohu 
pripúšťa na parcele 240/2, pričom presný výmer bude ešte predmetom ďalšieho rokovania. 
Žiadosti boli doručené v júni 2019.  
Dôvody hodné osobitného zreteľa sú teda najmä: 
• flexibilné rozšírenie ponuky vzdelávania vo Hviezdoslavove v podobe novej 9-triednej 
základnej školy v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti, 
• zámenou pozemkov v predpokladanom pomere 1 ku 8 získa obec vyše 3 hektáre pôdy v 
katastri obce v dotyku so zastavaným územím 
• vopred dohodnutou formou spolupráce pri prevádzkovaní a využívaní objektov ZŠ, 
komunitného centra, príp. telocvične, či kostola a ich areálov vznikne verejný priestor, s 
možnosťou využitia pre všetky deti a verejnosť 
• vyriešenie technickej a dopravnej infraštruktúry v lokalite a jej najbližšom okolí, najmä 
statickej dopravy, 
• vytvorenie hneď niekoľkých dôležitých centrotvorných funkcií vo Hviezdoslavove, 
• priame vytvorenie cca. 30 nových pracovných miest (prevažne pre pedagogických 
zamestnancov) v obci Hviezdoslavov. 
 
Niekoľkokrát k tejto veci zasadala aj komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja, 
ktorá odporučila, aby OZ obce Hviezdoslavov zámer výstavby kostola, cirkevnej základnej 
školy, fary a komunitného centra v obci schválilo a tiež odporučila, aby obec Hviezdoslavov 
zamenila s rímsko-katolíckou cirkvou spomínané pozemky vo vlastníctve obce o výmere 
4077 m2 za pozemky vo vlastníctve cirkvi v pomere 1:8 v prospech obce, t. j. 32616 m2. 
Komisia odporučila výmenný koeficient 1:8 na základe porovnania skutočnej hodnoty 
pozemkov v oboch lokalitách ako aj prínosu navrhovanej zámeny z pohľadu rozvoja obce. 
Výstavba školy je v súčasnosti jedným z najakútnejších záujmov obce. Takisto pozemok, 
ktorý obec získa do vlastníctva a nachádza sa v bezprostrednom dotyku so schváleným 
rozvojovým územím obce, predstavuje plošnú rezervu pre umiestnenie chýbajúcich funkcií 
občianskej vybavenosti obce, na ktoré obec nemá v súčasnosti územnú rezervu. Naviac bola 
zohľadnená aj ochota cirkvi vyčleniť ďalší pozemok pre cintorín. 
 
Starosta ďalej informoval, že súčasné vedenie obce sa s najväčšou vážnosťou začalo touto 
ponukou zaoberať hlavne z dôvodu očakávaného demografického vývoja, povinností obce pri 
zabezpečení potrieb výchovy a vzdelávania detí a tiež z hľadiska legislatívnych a finančných 
možností riešenia týchto problémov. Nachádzame sa v mimoriadne kritickej situácii, kedy v 
horizonte 2-3 rokov nebude obec schopná plniť svoje zákonné povinnosti pri zabezpečení 
predškolskej a školskej dochádzky, a tento stav sa bude každým rokom zhoršovať z titulu 
rastu obce. Vzhľadom na časovú a investičnú náročnosť prípravy a realizácie výstavby 
základnej školy je nepravdepodobné, aby bola obec schopná zrealizovať akýkoľvek zámer v 
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tejto oblasti skôr ako po r. 2021-2022. V tom čase by už niekoľko rokov nebola schopná plniť 
svoje zákonné povinnosti, čo výrazne negatívne ovplyvní kvalitu života v obci. Akékoľvek 
riešenie – aj čiastkové - môže pomôcť preklenúť toto rizikové obdobie, pričom zriadenie 
cirkevnej školy sa v tejto chvíli javí ako jediným takýmto dostupným čiastkovým riešením. 
Aby malo vedenie obce k dispozícii názor občanov a ostatnej verejnosti, realizovalo prieskum 
záujmu o umiestnenie detí do takejto školy a tiež verejné prerokovanie zámeru. Z prieskumu 
jednoznačne vyplynul záujem o umiestnenie prevyšujúci kapacitu plánovanej školy a z 
verejného prerokovania boli získané podnety, ktoré budú zohľadnené v ďalšom procese. 
 
Rozprava: 
JUDr. Vanc, HK – podotkol, že pri nakladaní s majetkom obce je potrebné preukázať 
hospodárnosť a aj z tohto dôvodu sú zabezpečované znalecké posudky aj pri týchto 
pozemkoch 
Ing. Karaba, poslanec OZ – prišli pripomienky k tomuto zverejnenému zámeru? 
Starosta obce – odpovedal, že teraz neprišli. V minulých mesiacoch to bolo o.i. viackrát 
odkomunikované aj na sociálnych sieťach, občania sa vyjadrovali aj v prieskume – 
prevyšoval záujem o umiestnenie detí do takejto ZŠ. V minulosti to bola jedna z najväčších 
petícií v našej obci, kedy sa vyjadrovalo veľké množstvo občanov a aj vzhľadom k tomu je 
predložený zámer výsledkom intenzívnych rokovaní a kompromisov, pričom predmetom 
zámeru je výstavba viacerých budov (ZŠ s telocvičňou, kostol, komunitné centrum...).   
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 79/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

a) s c h v a ľ u j e 
zámer výmeny nasledovných obecných pozemkov (parciel), ktorými disponuje ako vlastník, z 
dôvodov hodných osobitného zreteľa, vysvetlených nižšie: 

a) 125/1, 
b) 145/1, 
c) 125/4, 
d) 126/1, 

nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaných na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo obce Hviezdoslavov, z ktorých by sa vyčlenili nové parcely v nasledovnej výmere: 

- 125/1: 241 m2 na parkovacie miesta pre materskú školu a základnú školu, 

- 145/3: 1137 m2 pre základnú školu, 

- 125/5: 1434 m2 pre rímsko-katolícky kostol s prístupom, 

- 126/5: 1265 m2 pre komunitné centrum a farskú budovu, 

a to podľa navrhovaného geometrického plánu č. 52011101-80/2019 (Príloha č. 1 tohto 
Zámeru), v celkovej výmere spolu 4077 m2, a na základe rokovaní s rímsko-katolíckou 
cirkvou zastúpenou Farnosťou sv. Jakuba, Hlavná 2, 93040 Štvrtok n. O., resp. Mgr. R. 
Masiczom, farárom farnosti, predmetom ktorých boli pri dohodnutom výmennom koeficiente 
1:8 pozemky pre obec Hviezdoslavov na parcele 240/2 podľa návrhu obce (spolu 32616 m2 – 
geometrický plán č. 52011101-81 – Príloha č. 2 tohto Zámeru).  

b) B e r i e   n a   v e d o m i e 
upozornenie cirkvi na možnosť zriadenia nového cintorína, ktorého polohu cirkev pripúšťa na 
parcele 240/2, pričom presný výmer bude ešte predmetom ďalšieho rokovania. 



 6 

c) P r e j a v u j e  
zámer výmeny na základe žiadostí prijatých dňa 4.6.2019 a 20.6.2019, vyústených 
v transparentné zverejnenie predmetného Zámeru na úradnej tabuli Obce Hviezdoslavov, ako 
aj na jej webovom sídle dňa 23.6.2019, t. j. najmenej 15 dní pred týmto rokovaním obecného 
zastupiteľstva. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič      
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 3  
Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností medzi obcou a rímsko-katolíckou cirkvou  
 
Starosta obce informoval, že zmyslom zmluvy je jednoznačne identifikovať vzájomné vzťahy, 
práva a povinnosti zmluvných strán. Poďakoval členom Komisie územného plánovania, 
výstavby a rozvoja a aj JUDr. Neográdymu za spracovanie a pripomienkovanie zmluvy, 
taktiež doplnenie ochranných mechanizmov pre obec a aj opatrení na právo odstúpiť 
od zmluvy, ak by nezačala výstavba. Následne bude potrebné pripraviť Zmluvu o spolupráci, 
aby bolo možné využívať napr. telocvičňu aj občanmi obce. Cirkev má záujem začať 
výstavbu bezodkladne ako to bude možné, prioritou je začať výstavbou ZŠ 1-4. ročník až 
potom kostol a ďalšie budovy.  
 
Rozprava: 
Ing. Karaba, poslanec OZ – je nejaký platný nájomný vzťah na vymieňaných pozemkoch? 
JUDr. Neogrády – na liste vlastníctva nebude žiadny nájomný vzťah evidovaný po zámene 
pozemkov t.j. zámenou pozemkov nevstúpime do platného nájomného pomeru, ten bol 
ukončený, akurát strpíme zber tohtoročnej úrody  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 80/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
s c h v a ľ u j e 
v zmysle schváleného zámeru zámennú zmluvu o zámene nehnuteľností uzatvorenú podľa § 
611 Občianskeho zákonníka medzi obcou Hviezdoslavov a Rímsko-katolíckou cirkvou – 
farnosťou Štvrtok n. O.. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
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Ing. Jaroslava Polakovič      
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 4  
Zmluva na vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 a 31.12.2018  
 
Starosta obce informoval, že v zmysle uznesenia č. 59/2019 zo zastupiteľstva konaného dňa 
2.5.2019 bolo potrebné vykonať kroky smerujúce k zazmluvneniu vhodnej audítorskej 
spoločnosti. Bol vykonaný prieskum trhu, hoci zákon to vzhľadom na odhadovanú hodnotu 
zákazky, na základe skúseností z predchádzajúcich rokov max 2000 EUR, neukladal. 
Oslovených bolo 9 subjektov, obec obdržala 2 ponuky. Hodnotiacim kritériom v tomto 
prípade bola najnižšia cena za služby. Víťazom sa stala spoločnosť FB CONSULTING, s.r.o. 
Termín vykonania auditu je do 15.9.2019.   

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 81/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou FB CONSULTING, s. r. o., 
predmetom ktorej je: 

a)  audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 a k 31.12.2018, podľa zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení nesk. predpisov a vykonaný v súlade so zákonom 
č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení nesk. predpisov v platnom znení,  

b)  audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2017 a za 
rok 2018 zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve,  

c)  overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi 
toto overenie vykonať,  

 v celkovej cene 1760,00 EUR.  
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Ing. Jaroslava Polakovič      
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
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K bodu 5  
Voľba nových členov komisií 
 
Starosta obce informoval, že Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja mala 
pôvodne 9 členov, z ktorých sa pani Henrieta Pavelková svojho členstva vzdala. S ohľadom 
na potrebu nepárneho počtu členov komisie navrhuje za členku komisie zvoliť Tatianu 
Skybovú, ktorá so svojím členstvom súhlasí. Ako poslankyňa OZ a zástupkyňa starostu obce 
Hviezdoslavov sa zasadnutí komisie pravidelne zúčastňuje a prináša veľa dôležitých 
podnetov. Pre oblasť kultúry navrhuje do Komisie kultúry, vzdelávania a športu doplniť za 
člena Ing. Františka Kaveckého.   
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 82/2019:  

a) Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  a volí za novú členku Komisie územného 
plánovania, výstavby a rozvoja Tatianu Skybovú. 

b) Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  a volí za nového člena Komisie kultúry, 
vzdelávania a športu Ing. Františka Kaveckého.  

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 6  
Rôzne 
 
Starosta obce: 
- dnes bola spustená súťaž/prieskum na stravovanie v MŠ Hviezdoslavov (za pomoc 

s prípravou patrí poďakovanie R. Koreňovi), zverejnené na webovom sídle obce, 
predkladanie ponúk je stanovené do 22.7.2019 

- Hviezdne bývanie – ohľadom infraštruktúry prebieha u zhotoviteľa audit, riešia nejaké 
komplikácie s dodávateľom 

- priebežne prebiehajú kontrolné dni k výstavbe novej MŠ Hviezdoslavov, začiatkom augusta 
by sme chceli pristúpiť ku kolaudačnému konaniu 

- o týždeň sa uskutoční prvé veľké spoločné stretnutie so všetkými developermi pôsobiacimi 
v obci (34) za účasti predstaviteľov poslaneckého zboru, stavebnej komisie, stavebného 
úradu  – ako zlepšiť veci, otázky architektúry do budúcna ...   

- obec má aktuálne už viac ako 2000 občanov s trvalým pobytom v obci  
- projekt kanalizácie a vodovodu bol zverejnený, prebiehajú rokovania  
- výzvy na kosenie burín priebežne odchádzajú majiteľom pozemkov 
- koncom júla 2019 bude na obecnom úrade čerpaná dovolenka, podateľňa bude fungovať 
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Ing. Ján Karaba, poslanec OZ: 
• Čo je nové v prípade p. Kokošku? - starosta odpovedá, že to rieši stavebný úrad a príslušné 

štátne úrady 
• Čo je nové ohľadom ZsVS? – starosta odpovedá, že je potrebné im doručiť projektovú 

dokumentáciu, rieši sa  
 
JUDr. Vanc, HK: 
• zásady hospodárenia obce je potrebné upraviť tak, nech nemá starosta obce tak veľmi 

oklieštenú funkciu a nech nie je zbytočne zahlcované OZ návrhmi na schválenie, ktoré 
môžu byť v kompetencii starostu  

 
K bodu 7  
Diskusia s občanmi a záver 
 
p. Lehocký: 
• Plánuje obec aktivity pre ľudí, ktoré by ich motivovali na zmenu trvalého pobytu? - 

starosta odpovedá, že plánuje, napr. v otázkach daní, na predchádzajúcom OZ bolo 
odsúhlasené stupňovanie poplatkov v MŠ Hviezdoslavov v nadväznosti na trvalý pobyt 

 
p. Balog: 
• Pochválil pokrok ohľadom výstavby ZŠ, avšak z jeho pohľadu ide o jav akoby nás cirkev 

„zachraňovala“ a chýba mu tam nejaký „vklad“ obce s ohľadom na svojich občanov. 
- starosta odpovedá, že samotný projekt na začiatku hovoril o kostole a myšlienka ZŠ vyšla 
zo strany obce, tzn. že ide o vzájomnú súčinnosť a výsledok mnohých spoločných 
rokovaní a konsenzusov s ohľadom na dôvody osobitného zreteľa. Obe strany aj získavajú 
aj strácajú. 
- JUDr. Neogrády odpovedá, že aj v zmluve je obojstranne konštatované, že zamenené 
pozemky sa pokladajú za rovnocenné, samotný výsledok je zavŕšením dlhodobých 
rokovaní.  
 

p. Kleskeň: 
• pôda okolo cintorína patrí štátu a je potrebné obnoviť žiadosti týkajúce sa prevzatia od 

štátu na obec, ktoré ešte v minulosti začal riešiť Ing. Ozogány 
• myslieť na stravovanie dôchodcov (popri stravovaní detí v MŠ)  
• vieme ako cirkev naloží so zvonicou, lipou (k 100. výročiu) a agátom resp. či budú niekam 

presunuté? – starosta odpovedá, že premyslíme a budeme riešiť 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 19.10 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 17.7.2019 
 
Zapisovateľ: Ing. Viera Gešová   ................................... 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
Ing. Ján Karaba      ....................................    
 
Ing. František Kavecký    .................................... 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


