
 

 

Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2019 

konaného dňa 1.8.2019 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 
Prítomní:   Marek Lackovič, starosta obce 

 
Prítomní poslanci:   Patrik Cvengroš 

  Ing. František Kavecký  
  Ing. Jaroslava Polakovič 
  Tatiana Skybová  

   Ing. Adam Takáč 

Ďalší prítomní:   JUDr. Mário Vanc – hlavný kontrolór obce  
 
Ostatní prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
02. Kontrola plnenia uznesení  
03. Zámer prenájmu obecného pozemku (nádvoria) – p. Tóthová  
04. Nájomná zmluva za účelom prenájmu obecného pozemku (nádvoria) – p. Tóthová  
05. Ukončenie členstva člena komisie obecného zastupiteľstva  
06. Zadania pre spracovania urbanistických štúdií  
07. Memorandum o spolupráci medzi obcou Hviezdoslavov a OZ Tri líšky  
08. Alokovanie finančných prostriedkov na prímestskú autobusovú dopravu do/z Bratislavy 
09. Zámer úpravy katastrálnych hraníc medzi obcami Hviezdoslavov a Kvetoslavov  
10. Zmluva o poskytovaní služieb spojených so stravovaním v MŠ Hviezdoslavov  
11. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na projekt prístavby MŠ Hviezdoslavov  
12. Zmluva o poskytovaní služieb spojených s vybavením do MŠ Hviezdoslavov  
13. Rôzne  
14. Diskusia s občanmi a záver 
 

 
K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ((ďalej aj „OZ“) otvoril Marek Lackovič, starosta obce,           
o 18,05 hod. Privítal všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil absenciu poslancov Ing.           
Jána Karabu a Ing. Dominiky Šalátovej Sumihorovej. Skonštatoval, že zastupiteľstvo          
uznášaniaschopné. 
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Františka Kaveckého 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. František Kavecký 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová 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. Adama           
Takáča a Patrika Cvengroša a za zapisovateľa: Tatianu Skybovú. 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. Adama Takáča a Patrika Cvengroša, 
za zapisovateľa: Tatianu Skybovú 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 

c) Návrh programu 
 

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

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení, oboznámil prítomných s ich           
obsahom a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené.  
 
Rozprava: 
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Patrik Cvengroš sa dopytoval na prehľadnejší spôsob ich zaznamenávania. 
Starosta konštatoval, že v súčasnosti hlavný kontrolór obce pripravuje excellovskú tabuľku,           
kde budú uznesenia prehľadnejšie usporiadané.  
 
Návrh uznesenia: 
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. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
K bodu 3  
Zámer prenájmu obecného pozemku (nádvoria) – p. Tóthová 
Starosta obce informoval, že zámer prenájmu obecného pozemku bol riadne zverejnený v            
súlade so zákonom 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva.  
Dôvodom a účelom nájmu je voľnočasové využitie prenajímaných pozemkov osobami          
bývajúcimi v bezprostrednej blízkosti pozemku – v priľahlom bytovom dome na Školskej            
ulici č. 48 vo Hviezdoslavove, ktoré o to požiadali vo forme žiadostí. Ostatní susedia z               
priľahlého bytového domu už takéto nádvoria (dvory), resp. záhradky užívajú, pretože ich            
nadobudli v minulosti a majú ich vo svojom osobnom vlastníctve – toto je jediný pozemok,               
ktorý je voľný a patrí obci. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä skutočnosť, že              
kumulatívnym aplikovaním predloženého zámeru dôjde jednak k zvýšenej starostlivosti o          
tento obcou nijakým spôsobom nevyužívaný pozemok; znížením nákladov na letnú údržbu o            
tento obecný pozemok; ale najmä aspoň k čiastočnému zrovnováženiu situácie, ktorá v            
predmetnej lokalite v minulosti nastala (susedia si pozemky skupovali do osobného           
vlastníctva, no p. Tóthovej bola táto možnosť odopretá). Ako jediná rodina v susedstve tak              
takýmto nádvorím v dotyku s bytovým domom nedisponuje nielen vo forme vlastníctva, no             
ani vo forme nájmu. 
Zasadala v tejto veci aj komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja, ktorá odporúča             
predmetný pozemok pani Tóthovej prenajať. Cenu prenájmu by s ohľadom na majetkové            
pomery žiadateľky mala podľa mienky komisie stanoviť Sociálna komisia. V prípade súhlasu            
žiadateľky odporúča komisia postupovať v tejto záležitosti formou osobitného zreteľa. 
 
Starosta ako predkladateľ navrhuje vzhľadom na špecifickú situáciu, kde žiadateľka je           
dôchodkyňa s minimálnym príjmom žijúca v spoločnej domácnosti s dcérou, ktorá je            
slobodnou matkou dvoch detí, pracujúca na Dohodu, súhlasiť s cenou 30 eur na rok, ktorú               
žiadateľka navrhla ako finančný strop, ktorý si môžu dovoliť.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom           
OZ o návrhu hlasovať. 
 
O 18:11 hod prišiel na zastupiteľstvo hlavný kontrolór obce, JUDr. Mário Vanc. 
  
Návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
s c h v a ľ u j e 

zámer prenájmu obecného pozemku (nádvoria), ktorým disponuje ako vlastník, z dôvodov           
hodných osobitného zreteľa: 

a) Parcela reg. C č. 134/32 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2, 
nachádzajúceho sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaného na LV č. 177 ako výlučné            
vlastníctvo obce Hviezdoslavov, v celkovej výmere 165 m2 („predmet nájmu“) s charakterom           
predmetu nájmu ako nádvoria (dvora) nájomcovi:  

Alžbeta Tóthová, bytom Školská 48, 93041 Hviezdoslavov, 

na základe žiadostí prijatých dňa 8.4.2018, resp. 7.6.2019 za sumu 30 Eur / rok 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. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 4  
Nájomná zmluva za účelom prenájmu obecného pozemku (nádvoria) – p. Tóthová 
Starosta obce informoval prítomných, že nájomná zmluva bola vypracovaná obecným          
právnym zástupcom a definuje vzájomné vzťahy, osobitný zreteľ, dobu nájmu a.i., ako            
štandardná zmluva podľa občianskeho zákonníka.  
 

Rozprava: 
František Kavecký - aké sú možnosti vypovedania zmluvy? 
Starosta - zmluvné strany sa dohodli, že nájomca má právo najneskôr 3 mesiace pred              
uplynutím nájmu písomne oznámiť prenajímateľovi vôľu písomne oznámiť predĺženie         
nájomného vzťahu. V takomto prípade je na nás, ako prenajímateľovi, či požiadavke            
vyhovieme. 
František Kavecký - rozumiem, čiže ročné nájomné sa zaplatí na začiatku? 
Starosta - ročné nájomné je splatné vždy k 1.septembru daného roka, v hotovosti do pokladne               
obecného úradu, v prípade bezhotovostnej platby na účet obce. Takisto nesmie prenajať            
pozemok iným osobám a zabezpečuje aj čistotu pozemku.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom           
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
s c h v a ľ u j e 
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v zmysle schváleného zámeru obce nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je pozemok registra            
„CKN“ parc. č. 134/32, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165m2,           
medzi obcou Hviezdoslavov a A. Tóthovou. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 5  
Ukončenie členstva člena komisie obecného zastupiteľstva 
Starosta obce informoval prítomných, že členka komisie kultúry, vzdelávania a športu Natália            
Vajdová požiadala o ukončenie členstva z dôvodu časového zaneprázdnenia. Z toho dôvodu            
odporúča odhlasovať ukončenie členstva. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom           
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
 odvoláva členku Komisie kultúry, vzdelávania a športu Natáliu Vajdovú. 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 6  
Zadania pre spracovania urbanistických štúdií 
Starosta obce informoval prítomných, že zlúčil tieto štúdie do jedného bodu, ale každé má              
vlastné uznesenie a bude sa hlasovať zvlášť. 
Starosta - čo sa týka týchto záležitostí, všetky predmetné pozemky sa nachádzajú v             
katastrálnom území Hviezdoslavova a sú označené ako rozvojové plochy. V právoplatnom           
územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie urbanistickej štúdie pre          
všetky tieto lokality. Podľa stavebného zákona Vyhlášky 55/2001 musíme postupovať tak a            
musí byť pred spracovaním urbanistickej štúdie najskôr spracované zadanie urbanistickej          
štúdie, ktoré určí najmä rozsah a obsah štúdie. Náš platný územný plán hovorí, že zadanie               
schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov. V zverejnených materiáloch pre         
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občanov vysvetľujeme, čo riešia tieto urbanistické štúdie, kto ju obstaráva, aký je proces a .i.               
Transparentnosť je tak dodržaná.  
Čo sa týka stanovísk k jednotlivým projektom, boli odstránené a opravené chyby na základe              
kontroly či už komisie plánovania, výstavby a rozvoja (ďalej len komisia) , stavebného             
úradu, či starostu.  
Všetky podmienky boli dodržané. 
Starosta spomenul odporúčania komisie - napr pri UŠ-AREÁL SENECKÁ-RP č. 1-01-2010           
komisia osobitne odporúča investorovi zohľadniť adekvátne umiestnenie základnej občianskej         
vybavenosti a zelene v intenciách ÚP. Pri zadaní UŠ-LETOROSTY-RP č. 28 komisia          
osobitne odporúča investorovi vymedziť plochu 5 000 m2, ktorú pri rokovaniach prisľúbil           
opciou rezervovať pre obec na umiestnenie školy. Pri zadaní UŠ-OBYTNÝ AREÁL           
ČEREŠŇA-RP č. 1-01-2010 komisia osobitne odporúča investorovi myslieť na izolačnú          
zeleň s ohľadom na blízkosť železničnej trate. Pri zadaní UŠ-OBYTNÝ AREÁL          
GREEN-RP č. 6-01-2014 komisia osobitne odporúča investorovi venovať sa bezpečnému          
prístupu na ulicu Čerešňárka a koordinovať prepojenie so susednými lokalitami najmä          
s ohľadom na pešie prepojenie. Pri Zadaní UŠ-PRI HÁJOVNI-RP č. 21 a 22 komisia            
osobitne odporúča investorovi zohľadniť adekvátne umiestnenie základnej občianskej        
vybavenosti a zelene v intenciách ÚP. 
Všetky zadania majú stanoviská komisie, prebehli aj per rollam hlasovania v rámci komisie,             
všetky stanoviska sú kladné.  
Jedna posledná UŠ, ktorá pribudla a nebola prerokovaná komisiou bola rozvojová plocha č.4             
pán Moncoľ, tam boli nesúlady v zákrese lokality vs územný plán. Bolo to opravené a musí to                 
ísť na hlasovanie zastupiteľstva podľa platnej legislatívy. 
Starosta spomenul presný proces podľa jednotnotných zásad, o ktorých boli informovaní aj            
developeri.  
 
 
Rozprava: 
Jaroslava Polakovič - pýta sa na vysporiadanie vzťahov ohľadom Areálu Hviezda, nakoľko            
tam bola v minulosti exekúcia. 
František Kavecký - v tomto štádiu je jednoznačne právny dokument list vlastníctva, sú tam              
ďalšie rozhodnutia. Je tam niekoľko odvolaní a spor nie je ukončený. List vlastníctva je čistý. 
 
Starosta - pozemok je vysporiadaný, len správa nie je pozitívna pre bývalých vlastníkov, sme              
o tom informovaní iba sprostredkovane, keďže nie sme účastníkom konania.  
 
Jaroslava Polakovič - ale sme účastníkmi v inom konaní toho sa týkajúceho. 
 
Mário Vanc - dopytuje bližšie vysvetlenie 
 
Starosta - tu na odporúčanie p. kontrolóra spolupracujeme s právnym zástupcom Schwarz            
advokáti, nie našim, aby sme boli neutrálni. Majú všetky spisy a riešia to.  
 
Starosta - zmenil sa investičný plán, bude tam Domov dôchodcov miesto školy.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom           
OZ o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 3-01/2010 Hviezdoslavov – Areál Hviezda, a to všetko prostredníctvom odborne           
spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom            
poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 1-01/2010 Hviezdoslavov – Areál Senecká, a to všetko prostredníctvom odborne           
spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom            
poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 03 Hviezdoslavov – Hviezdny dvor, a to všetko prostredníctvom odborne spôsobilej            
osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení             
neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 28 Hviezdoslavov – Letorosty, a to všetko prostredníctvom odborne spôsobilej osoby            
v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení            
neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 1-01/2010 Hviezdoslavov – Obytný areál Čerešňa, a to všetko prostredníctvom           
odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní            
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 6-01/2014 Hviezdoslavov – Areál Green, a to všetko prostredníctvom odborne           
spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom            
poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
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Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 20, 21, 22 Hviezdoslavov – Pri Hájovni, a to všetko prostredníctvom odborne             
spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom            
poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký     x 
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 39 Hviezdoslavov – Priemyselný park Astrum, a to všetko prostredníctvom odborne            
spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom            
poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za          
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové          
územie 4, a to všetko prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č.               
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič     x 
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Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč     x 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7  
Memorandum o spolupráci medzi obcou Hviezdoslavov a OZ Tri líšky 
Starosta obce informoval prítomných, že konečne sa nám podarilo pripraviť pôdu pre            
crowfundingovú aktivitu, ktorú chceme spustiť čo najskôr. Obec Hviezdoslavov je jednou z            
najrýchlejšie rozvíjajúcich sa a rastúcich obcí na území Slovenskej republike. Občianske           
združenie Tri Líšky je občianskym združením pôsobiacim na území obce Hviezdoslavov,           
ktorého hlavnými cieľmi sú najmä podpora zvýšenia účasti verejnosti na rozvoji miestnej            
komunity, dobrovoľníctva, podpora transparentnosti v samospráve, boj proti korupcii,         
zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie miestnej komunity rôznymi formami, zvyšovanie         
informovanosti o ekologickom spôsobe života, podpora a rozvíjanie kultúry a umenia v            
komunite, zapojiť všetky generácie miestnej komunity do športových a kultúrnych aktivít a            
podujatí obce a pod… 
Crowfunding sme sa rozhodli spustiť preto, aby bola Hviezdoslavov jedna z prvých obcí, ako              
aj miest, kde by bola možnosť darovať tzv mikropríspevky. V podstate cieľom je získavať              
nejaké drobné príspevky od obyvateľov, ktorí nemajú trvalí pobyt v obci a napriek tomu nás               
chcú podporovať, darovať peniaze.  
Crowdfundingový účet je forma transparentného účtu vedeného v banke, na ktorý má už dnes              
verejnosť neobmedzený prístup a možnosť výkonu kontrolnej činnosti. Keďže by však aj na             
1€ mala jestvovať zmluva (čo by bolo administratívne mimoriadne pracné pre Úrad),            
efektívnejšie sa javí možnosť realizovať túto inováciu cez občianske združenie s už            
spomínaným, transparentným (verejným) účtom v banke, kde si budete kedykoľvek môcť           
pozrieť aktuálny stav, či čerpanie. OZ nie je priamo "pod obcou". S obcou však bude mať                
podpísané Memorandum o spolupráci, ktoré je predmetom dnešného schvaľovania. 
Jeho cieľom bude zhromažďovať takéto prostriedky za účelom budovania ihrísk, vybavenia           
škôl, spoločenských akcií, menších projektov a pod.; a navyše bude OZ, ktorého primárnym             
cieľom je podpora zvýšenia účasti verejnosti na rozvoji miestnej komunity, dobrovoľníctva,           
podpora transparentnosti atď. Posielať príspevky pravidelne alebo nepravidelne už od jedného           
eura mesačne bude možné na niekoľko hlavných okruhov (infraštruktúra, vzdelávanie, šport,           
kultúra) v obci, cez platobnú bránu na webovom sídle obce Hviezdoslavov –            
www.Hviezdoslavov.sk, pri ktorej budú zverejnené aj všeobecné obchodné podmienky, ktoré          
je nevyhnutné pred platbou akceptovať. Rovnako však bude možnosť podporiť konkrétne           
projekty, ktoré budú vždy vopred zverejnené a komunikované verejnosti na oficiálnych           
on-line kanáloch obce, na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na úradnej tabuli, či v            
printových médiách a pod.. 
Hlavným cieľom je akcelerovať prísun kapitálových prostriedkov do našej obce, zveľaďovať           
ju, prinášať nové zaujímavé akcie pre rôzne cieľové skupiny, rýchlejšie budovať nové a nové              
menšie projekty a ihriská, či rekonštruovať tie staré... 
Vieme už začať na jeseň, znovu niečo inovatívne.  
 
Rozprava: 
Ing. Polakovič – je potrebné nazvať túto zmluvu Memorandom, nemôže byť iba zmluva o              
spolupráci, na základe poznatkov z minulosti, kde napr Memorandum s Hviezdnym bývaním            
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bolo uzavreté a keď sme chceli niečo riešiť, nebolo to právne vymáhateľné. Predsa tam len               
budú ľudia posielať financie - nech je to právne ošetrené. 
 
Mário Vanc - my sme to prechádzali kompletne celé, celý systém sme nastavovali aj s               
právnym zástupcom obce a celkovo z obsahovej stránky dokumentu vyplývajú riadne           
zmluvné vzťahy, ktoré sa zvyknú robiť. Nie je to teda len vyhlásenie ale zmluvný vzťah.               
Dokonca je tam stanovený aj celkový mechanizmus, akým spôsobom to bude fungovať, takže             
do ekonomických procesov budeme riadne vstupovať a kontrolovať ich. Bude to mať tak             
prísny režim, akoby ešte nad úroveň bežnej zmluvy.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom           
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
s c h v a ľ u j e 
Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi obcou Hviezdoslavov a OZ Tri líšky,         
predmetom ktorého je spoločný záujem na spoločných projektoch, ktoré budú realizované na            
území obce Hviezdoslavov. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 8  
Alokovanie finančných prostriedkov na prímestskú autobusovú dopravu do/z Bratislavy 
Starosta obce informoval prítomných, že niekoľko mesiacov riešime túto situáciu, ktorej           
predchádzal aj verejný prieskum vo februári 2019, prebehlo niekoľko rokovaní s obcou            
Kvetoslavov, s ktorým by sme sa radi spojili a momentálne vyhodnocujú situáciu u nich. Radi               
by sme do toho išli na polovicu v rámci finančných prostriedkov. Ešte nevieme presne, či               
budú súhlasiť, musia to schváliť na zastupiteľstve. 77% obyvateľov Hviezdoslavova prejavilo           
záujem o túto autobusovú dopravu. V rámci Hviezdoslavova budú tri autobusové zastávky, z             
čoho jedna bude úplne nová centrálna vo Hviezdnom bývaní. V priebehu 1 až 2 týždňov by sa                 
mala dokončiť. Ďalšie zastávky vo Hviezdoslavove sa nachádzajú na Hlavnej ulici – pri             
„dvanásťbytovke“ pri križovatke ulíc Hlavná-Čerešňárka-Poľná a napokon v Podháji,         
neďaleko križovatky Hviezdoslavov-Miloslavov-Štvrtok n. O. s názvom Pri Hájovni. Budú          
pracovníkmi obecnej údržby vynovené a budú vsunuté grafické prvky.  
V Kvetoslavove by mala byť zastávka Kostol, Neoprot a Železničná stanica. 
V rámci trasovania Štvrtok na Ostrove a Most pri Bratislave, následne využívajúci bus pruhy              
v BA, cez Gagarinovu, Prievozskú…. 
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Bude to zrýchlený spoj končiaci na Mlynských Nivách.  
Čo sa ceny týka, jeden deň týchto spojov, ktoré by išli ráno 5:45 a 7:45 z Kvetoslavova a                  
večer by sa vracali naspäť mimo časov, kedy jazdia vlaky, vychádza cena 246,96 eur. Budeme               
riešiť 90 dňovú testovaciu prevádzku, v prípade straty bude rozdiel doplácať obec.Podarilo sa             
vyrokovať tak dobré podmienky s krajom, že by sa doplácalo iba v prípade, že sa neodvezie                
ani jeden človek.  
Starosta predkladá návrh na maximálnych 7500, eur, kde by takéto náklady vznikli, keby ani              
jeden deň žiaden občan nevyužil počas 90 dní túto prepravu. Ťažko teraz povedať, aké budú               
skutočné náklady.  
 
Rozprava: 
Mário Vanc - my sme to prejednali aj na komisii, takže rozpočet bol stanovený. Priestor do                
konca roka aj v krízovom scenári vyzerá byť vykryteľný. Bude treba na ďalšie roky spraviť               
rozpočet na tieto služby, zohľadňujúce reálny stav po skúšobnej prevádzke.  
 
Starosta - po 90 dňoch kraj vyhodnotí, či spoj bude pokračovať, alebo to prevezmú, prípadne               
sa zruší. Nevieme to vôbec odhadnúť, ani po rozprave s prepravcami.. ťažko odhadnúť tržby.  
 
Jaroslava Polakovič - v každom prípade bude treba riešiť rozpočtové opatrenie a upraviť túto              
položku do konca roka. A prípadne upraviť túto položku v službách.  
 
Starosta - koncom augusta začneme informačnú kampaň pre občanov.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom           
OZ o návrhu hlasovať. Návrhová komisia splnomocnila na prečítanie návrhu uznesenia Ing.           
Karabu. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
s c h v a ľ u j e 
alokovanie finančných prostriedkov na výkon prímestskej autobusovej dopravy do         
a z Bratislavy z rozpočtovej kategórie Služby v maximálnej hodnote 7500 EUR vrátane DPH. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 9  
Zámer úpravy katastrálnych hraníc medzi obcami Hviezdoslavov a Kvetoslavov 
Starosta obce informoval prítomných, že zámer spočíva v tom, že z katastra obce Kvetoslavov              
do katastra obce Hviezdoslavov zasahuje: 
1) železničná zastávka s názvom „Kvetoslavov, zastávka“ (Situácia č. 4 v prílohe), 
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2) prístupová cesta do časti Hviezdoslavov-Záhrady (Situácia č. 1 v prílohe), 
3) výbežok pri trati východne od žel. zastávky (Situácia č. 3 v prílohe), 
4) výbežok pri trati západne od žel. zastávky (Situácia č. 5 v prílohe). 
 
Z nášho katastra do Kvetoslavova zasahuje: 
-1) výbežok cesty Šamorín-Senec + následne cesta aj pravostranný chodník (Situácia č. 1), 
-2) výbežok pri trati blízko stanice Kvetoslavov (Situácia č. 2). 
 
Významné sú pre nás 1) a 2) a pre nich -1). 
 
Parcely, resp ich diely, sú znázornené na priložených Situáciách č. 1-5 (pdf) a celý sumár je                
zhrnutý v priloženom .xls súbore. Je interaktívny, v zelenom stĺpci sa nastavia aktívne diely              
zámeny (k nám 1, od nás -1) a dole sa zobrazí sumár vymieňaných výmer aj saldo. 
 
Zosumarizovaný bol minimálny aj globálny prípad. Podstatný je minimálny. Je takmer           
vyvážený, rozdiel 84 m2 (aj to odhadom) predstavuje korekciu cca. 20 cm od osi cesty, čiže v                 
podstate nič.  
 
Lokality, resp. Situácie 2, 3, a 5 sú menej dôležité ako pre Hviezdoslavov, tak i pre                
Kvetoslavov, avšak dá sa uvažovať aj o týchto lokalitách v rámci globálneho riešenia. 
 
Odkomunikované to máme s Kvetoslavovom, chceme tam riešiť kamerový systém, stojisko           
na bicykle.. zábradlie a atď. Ešte nám dajú odpoveď na predmet zámeny.  
 
Rozprava: 
Jaroslava Polakovič - chcem iba poprosiť, ak by došlo iné stanovisko, aby prístupovú cestu              
do Záhrad riešili aj separé, nakoľko ju nikto neudržiava a je to tam komplikované. Bolo by                
fajn, keby táto časť patrila Hviezdoslavovu.  
 
Starosta - treba to systémovo riešiť. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ            
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
zámer spočívajúci v zámene časti katastrálnych území obce Hviezdoslavov a obce         
Kvetoslavov formou adekvátnej úpravy priebehu katastrálnej hranice, najmä za účelom          
zabezpečenia efektívnejšej obsluhy záujmových území v katastroch oboch obcí, a poveruje         
starostu obce Hviezdoslavov, aby viedol rokovania na túto tému so starostom obce            
Kvetoslavov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
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Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 10  
Zmluva o poskytovaní služieb spojených so stravovaním v MŠ Hviezdoslavov 
Starosta obce informoval prítomných, že toto obstarávanie trvalo pomerne dlho. V zásade ide             
o to, že obec Kvetoslavov už z kapacitných dôvodov nie je schopná zabezpečovať túto službu,               
bolo potrebné túto otázku vyriešiť systematicky, aj s ohľadom na plánované navýšenie            
kapacity MŠ, a obstarať nový subjekt, ktorý služby spojené so stravovaním zabezpečí. 
Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, ktorá detailne mapuje proces obstarávania tohto subjektu,           
prikladám ako samostatnú prílohu v rámci tohto bodu rokovania. 
 
Aby sa jednalo o zákazku s nízkou hodnotou, išli sme na dva roky. Víťazný subjekt je PINO,                 
s.r.o., s tým, že školské stravovanie detí Materskej školy Hviezdoslavov bude podľa platných             
bezpečnostných a hygienických noriem, odporúčaných výživových dávok,       
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom         
školstva vrátane zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania a            
školského zákona v celkovej cene 116 849,70 EUR bez DPH.  
 
Zmluva sa schvaľuje, aby deti mali od 1.9. zabezpečené stravovanie.  
 
Rozprava: 
Jaroslava Polakovič - nezabudnúť na doplácanie rozdielu z poplatku zo strany obce 
 
Mário Vanc - v Miloslavove máme už niekoľkoročnú príjemnú skúsenosť s týmto            
dodávateľom, plní si záväzky a aj rodičia si pochvaľujú stravu pre deti. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ            
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
zmluvu o poskytovaní služieb medzi obcou Hviezdoslavov a spoločnosťou PINO, s. r. o.,           
predmetom ktorej je školské stravovanie detí Materskej školy Hviezdoslavov podľa platných           
bezpečnostných a hygienických noriem, odporúčaných výživových dávok,       
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom         
školstva vrátane zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania a            
školského zákona v celkovej cene 116 849,70 EUR bez DPH. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 11  
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na projekt prístavby MŠ Hviezdoslavov 
Starosta obce informoval prítomných, že na základe požiadavky SO pre IROP (VÚC TT) ako              
ďalší krok po schválenej významnej zmeny rozpočtu projektu súvisiacej s úpravou           
projektovej dokumentácie a rozpočty stavby (menej práce + naviac práce) je potrebné            
navýšenie ceny diela riešiť formou dodatku ktorý ešte podlieha schváleniu financujúcim           
orgánom (SO pre IROP). 
Navýšenie rozpočtu bude hradené z vlastných zdrojov obce nakoľko max. limit celkových            
oprávnených výdavkov projektu je daný benchmarkom / limitom na budúci počet detí v MŠ. 
Technicky sa to týka zmeny stavby pred dokončením, úprava projektovej dokumentácie a            
súvisiace zmeny podrobného položkovitého rozpočtu stavby (nové položky, prípočty a          
odpočty pôvodných položiek rozpočtu.  
Budeme to riešiť rozpočtovým opatrením.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ            
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z19-013-0058 uzatvorenej dňa 31.10.2018, predmetom           
ktorého je úprava celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela ako aj úprava Prílohy č. 1,               
ktorú tvorí položkovitý ocenený výkaz výmer / rozpočet, tvoriaci prílohu tohto Dodatku, na             
celkovú zmluvnú cenu 686 414,15 EUR vrátane DPH. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 12  
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s vybavením do MŠ Hviezdoslavov 
Starosta obce informoval prítomných, že obstarávanie sa muselo opakovať, nakoľko neboli           
dodávatelia na tovar, ktorý bol potrebný zaobstarať do konca augusta. Starosta informoval o             
zložení vybavenia podľa Návrhu na plnenie kritérií. Dodávateľ Dema Senica, a.s. bol            
identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom           
obstarávaní pre predmet zákazky: „Vybavenie MŠ – Prístavba MŠ formou modulov“. 
 
Rozprava: 
Jaroslava Polakovič - vybavenie - postielky - je Swietelskeho záležitosť? 
 
Starosta - to je všetko v zmluve, je to nazvané ako stohovateľné ležadlá.  
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Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ            
o návrhu hlasovať. 
 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  

s c h v a ľ u j e 
kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi obcou           
Hviezdoslavov a spoločnosťou Dema Senica, a. s., predmetom ktorej je záväzok dodávateľa           
dodať tovary špecifikované v tejto zmluve spôsobom, v čase, v kvalite a podľa podmienok          
uvedených v tejto zmluve, a predmetom ktorej je tiež aj doprava, zloženie, montovanie,           
inštalácia i zaškolenie personálu podľa pokynov objednávateľa, a to v celkovej cene         
22 375,68 EUR vrátane DPH. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
K bodu 13  
Rôzne 
Starosta obce informoval prítomných o novinkách z diania v obci a to: 

- zverejnenie správy o stave kanalizácie a vodovodu v obci; v rámci zverejnenia prišiel             
podnet od občanov na jednu zabudnutú ulicu, a to Umeleckú, ktorá bola následne             
pridaná. 

- výluky na trati Regiojet 
- 28.9. Deň obce - starosta predstavil motto nášho tohtoročného Dňa obce, ktoré je 

"ZAZELENAJME OPÄŤ NAŠE SLOVENSKO". Vstupné bude dobrovoľné a 
vyzbierané finančné prostriedky budú použité na postupné vysadenie 10.000 nových 
stromov počas 10 rokov na celom Žitnom ostrove! Cieľom je dôrazné poukázanie na 
obrovský problém = odlesňovanie, masívne výruby, nedostatok vlahy, extrémne 
suchá, stratu zelene. Bezprostredne, bezprecedentne a v priamom prenose tým začal 
trpieť aj náš domov, Žitný ostrov. Riešením je znovuobnovenie masívnej výsadby 
novej a živej zelene nielen na našom Žitnom ostrove, no i celom Slovensku. Oslovené 
budú už v 1. etape, na jeseň 2019, všetky samosprávy na Žitnom ostrove. Taktiež 
prídu viacerí umelci, hudobné skupiny, prebiehať budú workshopy na ekologickú 
tému. 

- 31.8. prebehol kontrolný deň prístavby MŠ - je sfinalizovaná fasáda, ešte treba 
dokončiť strechu, svietidlá v interiéri, zárubne, dvere a radiátory. 14.8. prebehne 
preberacie konanie. 

- Informácia o zbere plastov - občania boli upozornení, že plasty nemajú dávať do 
čiernych vriec, ale do priesvitných a žltých, na to určených 

- Parkovanie na ceste Čerešnárka - občania boli vyzvaní k riadnemu parkovaniu, prišlo 
k zlepšeniu 

- Chodník Čerešnárka - v auguste nás čaká kolaudácia chodníka 
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- Školský autobus - starosta sa poďakoval starostovi obce Veľká Paka p. Seňanovi a 
predsedovi trnavského kraja p. Vispupičovi  za súčinnosť pri riešení zvozu 
školopovinných detí, nebudeme musieť za túto službu platiť 

- Starosta informoval občanov, že sa podarilo zrealizovať platenie kartou na obecnom 
úrade 

- Urbanistické štúdie - zverejnené na úradnej tabuli, ako aj vyhlášky a.i. 
- Starosta informoval, že sa plánuje dobrovoľná dražba v rámci nehnuteľnosti - bude 

informácia 
 
Rozprava:  
Jaroslava Polakovič - chcela by som sa vzdať odmien za členstvo  
 
Starosta - to je pekné gesto, treba to doručiť písomne na obecný úrad 
 
František Kavecký - zoznam ľudí na Deň obce - zaslúžilí občania 
Starosta - interne to preberieme 
 
K bodu 14  
Diskusia a záver 
Starosta obce vyzval ľudí na diskusiu. 
 
Občan - aká je predstava pri UŠ Letorosty, všimli sme si, že chodia geodéti, ako máme tomu 
rozumieť, akú máte predstavu, čo je to UŠ (urbanistická štúdia), je to už niečo vyparcelované? 
Kedy môžeme dávať pripomienky 
 
Starosta - v tomto zadaní ešte nevieme, to sa dozvieme až z UŠ ktorá vyjde z tohto zadania. 
Potom ako bude 15 dní zverejnená, ľudia môžu písať pripomienky. Bude to len zadanie pre 
investora, podľa ktorého majú dodať UŠ, aby sme videli, čo tam bude.  
 
Občan - našli sme na webe EIA zadanie aj rozparcelované domčeky atď 
 
Starosta - to je možné, oni už zrejme vedia, čo tam bude, ale my to musíme spracovávať 
postupne, podľa zadania 
 
Občan - aké domy, môžeme aj to pripomienkovať? 
 
Starosta - vysvetlil podmienky z územného plánu, čo tam musí byť, neprípustné funkčné 
využitie, architektonický ráz, maximálne výšky objektov atď Zároveň vysvetlil opäť postup 
pripomienkovania na dopyt občana.  
 
Občan - situovanie ZŠ, máte predstavu? Geodéti o tom vedia? 
 
Starosta - máme, ale predbiehali by sme. Geodéti o tom netušia, je to predjednané s 
investorom 
 
Občan - bude sa riešiť aj kanalizácia? 
 
Starosta - Investor si to bude ťahať sám, má súhlas z vodární.  
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Občan- budete riešiť aj veľkosť pozemkov? 
 
Starosta - práve dávame do územného plánu tieto regulatíva. Striktne sa to vymedzuje. Bude 
cca 600 m2 na jeden rodinný dom.  
 
Adam Takáč - kanalizácia bude naddimenzovaná, aby zabezpečila celú časť Podháj 
 
Starosta - o toto nás menej bude stáť budovanie kanalizácie, musia pripraviť inžinierske siete 
 
Občan - pýtam sa preto, lebo ste odsúhlasili niekoľko UŠ na tomto Zastupiteľstve, či to bude 
v súlade s infraštruktúrou 
 
Starosta - to je všetko zahrnuté. Zároveň sa žiada v rámci infraštruktúry niečo pre občanov, 
napr bolo vydané súhlasné stanovisko dvom supermarketom 
 
Občan - dá sa niečo robiť proti územnému plánu, resp výstavbe? 
 
Jaroslava Polakovič - oni to majú schválené ešte za čias bývalého vedenia, obec nemá peniaze 
na súdne prieťahy, keby sme im to nepovolili 
 
Mário Vanc - vysvetlil koncepčný rozvoj, ktorý vzniká na základe komunikácie a rokovaní, 
nedá sa dať STOP investorom, ak všetko splnia. Ale môžeme rokovať, aby to bolo 
kvalitatívne urobené a splnené kritériá.  
 
Občan - situácia v HB, tiež nebolo splnené… 
 
Jaroslava Polakovič - áno, ten pozemok je stále prázdny 
 
Starosta - čo sa podcenilo, je etapizácia, kedy investor dal najprv priestor výstavbe domov, 
nakoľko to nebolo podchytené. Tá etapizácia je dôležitá práve kvôli tomuto, aby sa to 
nestávalo.  
 
Adam Takáč - na územnom pláne pracujeme aj práve preto s nastavením lepších podmienok - 
šírka ulíc, osvetlenie… 
 
Starosta - nastavujú sa obmedzenia pre developerov v rámci veľkosti pozemkov čím väčšie 
pozemky budú, tým menej domov 
 
Občan - geodeti, pohyb vozidiel - budú mať vyhradený priestor? 
 
Starosta - to bude v rámci dikcií stavebného úradu k tomu sa môžete tiež vyjadrovať 
 
Dopyt od občana - prístupová cesta sa rieši aj zo strany Mierová, alebo len z Podhája 
 
Starosta - na celom úseku by mala vzniknúť nová spojnica k Letorostom s parametrami, ktoré               
sme definovali (netýka sa to len Letorostov) 
 
Dopyt od občana - časový horizont výstavby, cesty 
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Starosta - Investor chce na jar 03/2020 začať stavať, čo máme sprostredkovanú informáciu.             
Sú to otázky pár mesiacov od schválených zadaní.  
 
Jaroslava Polakovič - vysvetlila mapu územného plánu. Principiálne, každý investor môže           
začať stavať a môže predčasne skončiť, to neovplyvníme.  
 
František Kavecký - Letorosty - oni mali veci právoplatne v územnom pláne. Mohli niečo              
chcieť, ale keďže štartujeme z urbanistickej štúdie, začínajú odznova. Každý investor má teraz             
rovnaké nastavenie. Veci tu čakali aj 4 - 5 rokov na podpis, ale teraz sa stanovili rovnaké                 
podmienky.  
 
Katarína Lorinzcová - kanalizácia - je tam šanca aby to dopadlo dobre, aby nás Šamorín vzal                
objemovo? 
 
Starosta - sme v jednaní a zmluvnom vzťahu, takže je to na dobrej ceste 
 
Jaroslava Polakoviť - rozprava o cene a podmienkach, veľmi drahé je to teraz, čo sa týka                
vývozu žúmp 
 
Katarína Lorinczová - žľaby na traktory, ako to dopadlo, kde to bude a kedy? Pol cesty odo                 
mňa je asfalt a pol cesty blato, ako to riešiť? 
 
Starosta - zmluva to jasne definuje, na jeseň to bude hotové. Jeden žľab bude na rohu                
Cintorínskej a Hlavnej. Riešilo sa to so stavebným úradom. 
Tieto opatrenia treba riešiť so stavebným úradom, prídu to okamžite očistiť, bol zakúpený             
čistiaci stroj. Môžete zavolať aj starostovi a bude sa riešiť konkrétny poľnohospodár s             
nápravným opatrením.  
 
Občan - aj v Podháji je blatová cesta a opäť je zlomený poklop. Rertardéry...v akom je to                 
štádiu? 
 
Starosta - zajtra to budem riešiť a opravíme to. Retardéry riešime na Rybničnej ulici, budú               
dva. 
 
Dopyt od občana - sťažnosť na preplnené kontajnery na triedený odpad v Podháji, žiadosť              
nemeniť umiestnenie stojiska 
 
Starosta - kolegyňa Skybová, prosím dať vypracovať ponuku na stojisko pre päť 1100 L              
kontajnerov.  
 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 20:20 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 6.8.2019 
 
Zapisovateľ: Tatiana Skybová   ................................... 
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Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Adam Takáč    ....................................  
 
Patrik Cvengroš   .................................... 
 
 
 

       ................................... 
Marek Lackovič 
  starosta obce 
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