
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2019 

konaného dňa 30.10.2019 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 
Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce 
    
Prítomní poslanci:   Ing. Janka Almášiová 

  Patrik Cvengroš 
     Ing. František Kavecký    

  Ing. Ján Karaba 
  Dominika Šalátová Sumihorová 
  Tatiana Skybová  

       Ing. Adam Takáč 

Ďalší prítomní:   JUDr. Mário Vanc – hlavný kontrolór obce  
 
Ostatní prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 
 

Návrh programu: 
01.  Otvorenie OZ, určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02.  Kontrola plnenia uznesení  
03.  Vzatie na vedomie urbanistických štúdií subjektov Rímskokatolícka cirkev, V & M 
development, s. r. o., Quality Invest, a. s. a Qinos, s. r. o. 
04.  VZN č. 4/2019 o niektorých podmienkach pre chov, držanie zvierat a psov v obci 
05.  Zmluva o poskytovaní služieb – zber a odvoz odpadu 
06.  Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Varovný a vyrozumievací systém obce 
07.  Zmluva o dielo na uzamykateľné kontajnerové stojisko v časti Záhrady 
08.  Rôzne 
09.  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 18,10 hod. Privítal všetkých prítomných a zároveň skonštatoval, že zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Františka Kaveckého a dal poslancom 
OZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 

 

Uznesenie č. 110/2019: 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. František Kavecký. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x    



Mgr. Janka Almášiová x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Návrhová komisia bola schválená. 
 
b) Starosta obce navrhol overovateľov zápisnice a uznesení a zapisovateľa: Ing. Adama Takáča 
a Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú a za zapisovateľa: Tatianu Skybovú. Starosta obce dal 
poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 
 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice: Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú a Ing. Adama Takáča a za zapisovateľa: 
Tatianu Skybovú. 
 

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

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 

c) Starosta obce požiadal o zmenu programu a dal hlasovať za pôvodný program zastupiteľstva. 
 
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  x   
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová  x  
Ing. Adam Takáč  x   

Predložený návrh programu nebol schválený.  
 

d) Starosta obce dal prítomným poslancom hlasovať za zmeny v programe. 
 
d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje návrh programu zastupiteľstva tak, 
ako bol predložený spolu so zmenami: pozmenenie názvu bodu programu č. 7 na názov bodu: 
Zámer výstavby uzamykateľného kontajnerového stojiska v časti Záhrady a doplnenie 
programu o bod programu č. 8 s názvom: Voľba a odvolávanie členov komisií. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x    
Ing. Ján Karaba x    
Ing. František Kavecký x    
Mgr. Janka Almášiová x   



Tatiana Skybová x    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Pozmenenie bodu č. 7 a doplnenie bodu č. 8 bolo schválené.  
 

e) Starosta obce dal prítomným poslancom hlasovať za pozmenený program. 
 
e) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje pozmenený program s konečným 
počtom bodov - 10. 
 

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

Pozmenený program bol schválený.  
 
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: 
Poslanec J. Karaba sa informoval o priebehu auditu.  
Starosta obce informoval, že audit bol ukončený v priebehu septembra, s návrhom auditu sme 
vyjadrili súhlas. S výsledkami budú poslanci oboznámení. 
Kontrolór obce informoval, že  sa pozrel na proces zverejňovania zmlúv a boli zverejnené 
v zákonnej lehote. K auditu – boli spravené vyjadrenia na základe zistení auditu. Zistenia, ktoré 
z auditu vyplynuli, už boli priebežne napravené prácou obecného úradu, čiže dané úlohy sú 
z časti vysporiadané aj vďaka práce p. ekonómky a k pochybeniam, ktoré vyplynuli 
z predošlých rokov už nedochádza. K rešeršu uznesení – kontrolór zašle finálny rešerš na 
vyjadrenie poslancom. 
Starosta obce konštatoval, že by bolo dobré pripraviť nejakú tabuľku, kde by sa lepšie filtrovali 
uznesenia.  
Kontrolór a p. Karaba konštatovali, že vieme toto nastaviť a rozdeliť na splnené a tie, ktoré sa 
plnia. 
 
Starosta obce poďakoval p. kontrolórovi a dal poslancom OZ  hlasovať o schválení kontroly 
plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 111/2019: 
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 x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 3 
Starosta obce informoval, že vzatie UŠ na vedomie dal do jedného programu, ale každá UŠ 
bude mať vlastné uznesenie a hlasovanie. Predmetné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom 
území Hviezdoslavova sú v právoplatnom Územnom pláne a jeho Zmenách a doplnkoch 
označené ako rozvojové plochy. 
V právoplatnom územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie 
urbanistickej štúdie pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona a vyhlášky 55/2001 musí byť 
pred spracovaním urbanistickej štúdie najskôr spracované Zadanie urbanistickej štúdie, ktoré 
určí najmä obsah a rozsah štúdie. Platný Územný plán hovorí, že Zadanie schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov. 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove súhlasilo so začatím procesu obstarania 
urbanistických štúdií za podmienky verejného prerokovania zadania aj návrhu urbanistických 
štúdií pre tieto projekty v navrhovaných rozvojových lokalitách Územného plánu obce 
Hviezdoslavov z r. 2008 a jeho Zmenách a doplnkoch, a to všetko prostredníctvom odborne 
spôsobilých osôb v zmysle § 2a stavebného zákona, a to na svojich zasadnutiach dňa 4.4.2019 
Uzneseniami č. 46, 47 a 48/2019, resp. dňa 18.9.2019 Uznesením č. 109/2019. 
 
Celý proces UŠ je zakaždým vysvetlený a zverejnený, či už zadanie, spracovanie UŠ 
a zverejnenie. Starosta obce konštatoval, že UŠ majú vysokú čítanosť a je rád, že ľudia majú 
záujem prerokovávať tieto veci. Momentálne je zverejnených 5 – 6 UŠ na stránke obce.  
Ku všetkým týmto trom záležitostiam zasadala stavebná komisia, na ktorej je vysoká účasť aj 
zo strany poslancov, preto sú všetci dostatočne pripravení a výsledkom je aj kopec výhrad 
a pripomienok. Pripomienky sú implementované aj do jednotlivých uznesení.  
 
V prípade UŠ Quality Invest boli implementované nasledovné pripomienky stavebnej 
komisie: 
a, Dodržať uličnú čiaru 6 m. 
b, Projekt realizovať tak, aby boli od obslužnej komunikácie priehľadné ploty. 
c, V dotyku s riešeným územím by mala byť realizovaná výstavba chodníkov aj na 
prístupových komunikáciách. 
 
V prípade UŠ Qinos boli implementované nasledovné pripomienky stavebnej komisie: 
a, V páse medzi Hlavnou ulicou a prvými pozemkami RD umiestniť odstavné plochy pre 
verejnú zeleň a lavičky, alebo inak umožniť verejné využitie tejto plochy. 
 
Tu starosta konštatoval, že si dovolil pozmeniť bod a) nasledovne: V páse medzi Hlavnou 
ulicou a prvými pozemkami RD umiestniť odstavné plochy pre motorové vozidlá, verejnú 
zeleň a lavičky, alebo inak umožniť verejné využitie tejto plochy. 
Nakoľko je táto plocha v bezprostrednej blízkosti železničnej stanice a podľa UŠ by tam 
vzniklo 26 nových parkovacích miest.  
 
b, Projekt realizovať tak, aby boli od obslužnej komunikácie priehľadné ploty. 



c, V dotyku s riešeným územím by mala byť realizovaná výstavba chodníkov aj na 
prístupových komunikáciách. V tomto prípade by investor mohol participovať na obnove 
chodníka smerom na železničnú stanicu Kvetoslavov zastávka. 
 
V prípade UŠ V & M development boli implementované nasledovné pripomienky stavebnej 
komisie: 
K lokalite neboli v predchádzajúcom kroku vznesené žiadne pripomienky. Komisia ale 
upozornila, že časť obslužnej komunikácie v predĺžení Športovej ulice, na ktorú sa tento zámer 
pripája, je problematická. K úseku v dĺžke cca. 20m sa nikto nehlási a nie je stavebne 
dokončený. Investor sa ale zaviazal, že tento úsek, nadväzujúci na ním riešenú lokalitu dostavia 
v rovnakých parametroch, ako sú vybudované ostatné časti. Vznikla aj polemika 
o dostatočných šírkach navrhovaných komunikácií, preto komisia žiada stavebný úrad, aby 
starostlivo dohliadol na dodržanie platných noriem, rovnako aj pri riešení statickej dopravy 
a pohybu chodcov v lokalite. 
 
V ďalšom postupe spracovania projektov by investor mal vziať do úvahy upozornenie, že 
navrhnutý chodník s ohybom smerom napravo na Športovú ulicu nebude podľa dokumentácie 
mať kam pokračovať. Tento moment odporúčame stavebnému úradu v ďalších krokoch 
vyriešiť. 
 

Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o vzatí na vedomie UŠ Quality Invest: 

Uznesenie č. 112/2019: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu investora QUALITY INVEST, 
a.s. spracovanú pre rozvojovú plochu č. 05 za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov 
s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

a) Dodržať uličnú čiaru 6 m. 
b) Projekt realizovať tak, aby boli od obslužnej komunikácie priehľadné ploty. 
c) V dotyku s riešeným územím by mala byť realizovaná výstavba chodníkov aj na 
prístupových komunikáciách. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o vzatí na vedomie UŠ Qinos: 

Uznesenie č. 113/2019: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu investora Qinos, a. s. spracovanú 
pre rozvojovú plochu č. 02 za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou 
dodržať nasledujúce pripomienky: 



a) V páse medzi Hlavnou ulicou a prvými pozemkami RD umiestniť odstavné plochy 
pre motorové vozidlá, verejnú zeleň a lavičky, alebo inak umožniť verejné využitie tejto 
plochy. 
b) Projekt realizovať tak, aby boli od obslužnej komunikácie priehľadné ploty. 
c) V dotyku s riešeným územím by mala byť realizovaná výstavba chodníkov aj na 
prístupových komunikáciách, pričom v tomto prípade bude investor participovať na 
obnove chodníka smerom na železničnú zastávku Kvetoslavov, zastávka. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o vzatí na vedomie UŠ V&M Development: 

Uznesenie č. 114/2019: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu investora V & M development, s. 
r. o. spracovanú pre rozvojovú plochu č. 05 za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov 
s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 

a) Dobudovať problematický úsek v dĺžke cca. 20m na základe písomného prehlásenia. 
b) Projekt realizovať tak, aby boli skutočnosťou aj drobné oddychové plochy. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 4: 
Starosta obce informoval, že vzhľadom na neaktuálnosť platného VZN, ktorým v obci ku tejto 
problematike disponujeme (rozpor s aktuálnou zákonnou úpravou SR a pod.), bolo potrebné 
vykonať aktualizáciu, resp. rekonštrukciu tohto VZN. Výsledkom je návrh nového znenia 
VZN, ktorý prikladám ako samostatnú prílohu tohto materiálu na rokovanie OZ dňa 
30.10.2019. Návrh bol zverejnený na Úradnej tabuli a webovom sídle obce v súlade so 
zákonom dňa 1.10.2019. Vzhľadom na vyhodnotenie pripomienok, o ktoré som požiadal 
odborníkov v tejto oblasti, ich nepovažujem za vhodné do nášho Návrhu implikovať.  
 



K zverejnenému návrhu VZN č. 4/2019 boli doručené pripomienky len e-mailom, a to od 2 
ľudí, resp. subjektov:   
1) p. Kamas dňa 1.10.2019: komentoval kvalitu umelohmotných známok a navrhuje používať 
kovové, tak isto cena sa mu zdá vysoká (3,50,- eur) 
2) p. Kőszeghy (PZ Mier) dňa 10.10.2019  
 
Vyhodnotenie pripomienok: Prvé dve pripomienky PZ Mier sa týkajú priamo povinností 
vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov v znení neskorších predpisov, na ktoré VZN č. 4 odkazuje. Poľovníci zrejme nemali 
v tomto prípade vedomosť o tom, ale zákon je záväzný pre všetkých a VZN nemá duplikovať 
ani kopírovať ustanovenia zákonov, maximálne na ne odkázať. Aj keby neodkázalo, povinnosti 
vyplývajúce zo zákona nie sú nijakým spôsobom dotknuté a je potrebné ich dodržiavať. Tretia 
a štvrtá pripomienka - platí vyššie uvedené s tým, že ide o špecifický predpis s povinnosťami, 
ktoré sú dotknuté osoby povinné dodržiavať. Aj keď bude voľný pohyb psov dovolený, 
nemožno obísť takýto predpis, ktorý nastavuje špecifické podmienky vodenia psov v 
poľovnom revíri.  Z pohľadu VZN preto nie je dôvod, prečo by bolo potrebné toto diskutovať 
na osobnom stretnutí - VZN neodporuje právnym úpravám. Dopĺňať ho o body, ktoré sa už 
nachádzajú v platnej a účinnej legislatíve, je irelevantné.   
K pripomienke o plastových známkach bez komentáru, berieme to však na vedomie ako 
podnet, ktorým sa budeme zaoberať.  
 
Rozprava: 
Starosta – naznačil by som ešte rád progresivizmus v tomto VZN, ktoré iné obce nemajú, napr. 
zníženie sadzby dane za psa podľa podmienok tohto VZN.  
p. Kavecký – konštatoval, že by bolo dobré koncipovať verejné priestranstvo v rámci 
znečisťovania výkalmi a priestupkovania. 
p. Karaba – keď znečistí cudzí pozemok, možno tam zasiahnuť? Verejné priestranstvo nie je 
akýkoľvek pozemok. Resp., netýka sa to akéhokoľvek pozemku, ktorý je voľne prístupný.  
Kontrolór obce – otázne je, ako je v tomto zmysle myslená definícia verejného priestranstva. 
Zákon o psoch je dosť striktne písaný. Bolo by dobré pozrieť sa na definíciu verejného 
priestranstva. Ak to zákon umožní, vo finálnom znení by sa toto upravilo. Navrhujem prijať 
toto VZN a vieme, že v súčasnosti sa právne veci v súvislosti s vlastnením psa rýchlo menia, 
takže to môžeme novelizovať. 
p. Karaba – čo by sme mali ešte v tejto súvislosti riešiť je, ako toto VZN vynucovať – v prípade 
priestupkov. Aký má obec priestor na vynútiteľnosť tohto VZN? 
Kontrolór – už sme toto riešili s p. starostom a do budúcnosti zvažujeme kroky k tomuto.  
 
p.Ozogány – mal by som k tomu jednu pripomienku a to, vyšlo v zákone, v roku 2019, že majú 
byť všetky psy začipované, aby bol prehľad. Treba toto urobiť do konca roku.  
 
Starosta – ďakujem za podnet a prosím zaznamenať.  
 
Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o schválení VZN o podmienkach pre chov, držanie 
zvierat a psov v obci Hviezdoslavov: 

Uznesenie č. 115/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 04/2019 o niektorých podmienkach pre chov, 
držanie zvierat a psov v obci Hviezdoslavov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš X     



Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 5: 
Starosta obce informoval, že vzhľadom na skutočnosť, že aktuálna zmluva o poskytovaní 
predmetných služieb končí už 31.12.2019, bolo potrebné vykonať verejné obstarávanie 
s cieľom nájsť vhodného partnera do ďalších rokov. 
Po počiatočnej analýze nám vychádzalo, že naše náklady na odpad celkovo sa tento rok oproti 
predchádzajúcemu zvýšili cca o 40-43%. Keby sme pre výpočet predpokladanej hodnoty 
zákazky na 48 mesiacov počítali hodnotu roku 2019 (predpoklad na základe faktúr za obdobie 
1-7/2019) sumu cca 55.000,- EUR bez DPH, tak na 4 roky by bola suma 220.000,- EUR bez 
DPH, čiže podlimitná zákazka. 4 roky sme zvolili kvôli tomu, aby bola zabezpečená 
dlhodobejšia kontinuita zberu a odvozu odpad a taktiež, aby sme predĺžili fixáciu vysúťaženej 
ceny, a teda najnižšiu možnú cenu, na čo najdlhší časový horizont. 

Dokumenty mapujúce priebeh a výsledok verejného obstarávania sú samostatnou prílohou 
tohto bodu rokovania. 
 
Rozprava:  
Zástupkyňa starostu p. Skybová ozrejmila ako budú prebiehať naďalej vývozy KO: kvôli 
optimalizácii OH sme sa snažili o lepšie nastavenie cien a ponechali sme dvojtýždňové vývozy. 
K ďalším komoditám ešte budeme zasielať požiadavky. Bol to jediný uchádzač.  
Bude zmena v skládkovnom v tom, že už sa nebude fakturovať obci prostredníctvom zberovej 
spoločnosti, ale priamo cez ZOŽHO, čím vniká predpoklad, že aj vďaka tomu by nám mala 
nastavená suma vydržať na odvoz odpadov na 4 roky, avšak treba počítať s tým, že vzrastie 
cena za skládkovné, preto sa budú upravovať aj ceny za odvoz odpadov. Samozrejme, treba 
správne triediť odpady a využívať kompostovanie. 
 
p. Sumihorová Šalátová sa dopytovala na možnosť nastavenia jednotlivého zberu odpadu 
podľa požiadaviek občanov. 
Zástupkyňa starostu – momentálne to nie je možné, nakoľko v obci máme zavedený tzv. 
intervalový množstvový zber, ktorý platí pre všetkých rovnako a platí za nastavené vývozy 
v intervaloch. Avšak ďalší rok chceme začať testovať množstvový zber na základe čipovania 
zberných nádob, kde by občania platili len za skutočne vyvezené nádoby. 
 
p. Takáč – nie je možné zmenšiť objem nádob?  
Zástupkyňa starostu – toto nevidím ako vhodné riešenie, nakoľko by bolo neekologické 
vzhľadom na zaobstarávanie nových nádob a v prvom rade treba, aby občania začali lepšie 
pristupovať k separovaniu, potom nie je veľmi čo vyhodiť do komunálneho odpadu, ešte keď 
majú kompostér. Momentálne máme problém, že im nádoby nepostačujú, čo by opäť len viedlo 
k požiadavke častejšieho vývozu odpadu.  
 
Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o schválení zmluvy. 

 
Uznesenie č. 116/2019: 



Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje Zmluvu na 
základe zrealizovaného verejného obstarávania na predmet obstarávania ,,Zabezpečenie 
zberovej spoločnosti na zber a odvoz odpadu“, zverejnenú vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 197/2019 zo dňa 01.10.2019 pod označením 25076-WYS a na základe 
predloženej ponuky uchádzača, ktorý bol podľa zákona č. 343/2015 Z. u. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spôsobom určeným 
v súťažných podkladoch ako úspešný uchádzač umiestnený v zostavenom poradí na základe 
vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk na prvom mieste, 
ktorý splnil podmienky účasti a jeho ponuka splnila požiadavky na predmet zákazky v celom 
rozsahu. 
 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 6: 
Starosta obce informoval, že dňa 6. júna 2019 Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na 
svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schválilo Mandátnu zmluvu na projekt „Budovanie 
systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie 
mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v obci Hviezdoslavov“ so 
spoločnosťou flexiON, s. r. o. v celkovej cene 4480,00 EUR.  
Výzva na vybudovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti 
na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je zameraná aj 
na rekonštrukciu rozhlasu s podmienkou, že v projekte bude zaradená aj siréna, meteostanica - 
teplota, vlhkosť a anemometer - rýchlosť a smer vetra. Pokiaľ by projekt neobsahoval sirénu, 
meteostanicu a anemometer, projekt by neplnil zameranie výzvy. Výstupom projektu bude 
pokryté územie napojené na centrálny systém Ministerstva vnútra SR v prípade mimoriadnych 
udalostí.  
Dňa 18. septembra 2019 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu 
schválilo Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „Projektová dokumentácia – varovný 
a vyrozumievací systém obce Hviezdoslavov“ so spoločnosťou Elicom, s. r. o. v celkovej cene 
3400,00 EUR + DPH.  
 

• Odhadovaný celkový rozpočet projektu: 250.000,- Eur s DPH 
• Spolufinancovanie obce vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov projektu: 

12.500,- Eur s DPH 

 
Rozpočet projektu je zatiaľ orientačný, ale veľmi sa líšiť nebude 
 



Hlavným cieľom projektu je v súlade so špecifickým cieľom č. 3.1.1 Výzvy - Zvýšenie úrovne 
pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 
prostredníctvom vybudovania účinného systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania 
v obci Hviezdoslavov. Projekt bude realizovaný 12 mesiacov a pozostáva z 1 hlavnej aktivity 
projektu a Podpornej aktivity projektu – Externé riadenie projektu. 
Výstupom projektu je vybudovanie komplexného spoľahlivého a účinného varovného a 
vyrozumievacieho systému, ktorý zvýši úroveň pripravenosti obce Hviezdoslavov na zvládanie 
mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie 
systému vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti pre adresný 
systém včasného varovania (meteostanica, anemometer a zrážkomer). 
 
Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o schválení predloženia Žiadoasti o NFP, 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie a zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov: 

Uznesenie č. 117/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje 

a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Varovný a 
vyrozumievací systém obce Hviezdoslavov„ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Aktivitu B: Budovanie systémov 
vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych 
udalostí ovplyvnených zmenou klímy, kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24. 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 12.538,- EUR, t. j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z 
rozpočtu obce. 
 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 7: 
Starosta obce požiadal zástupkyňu starostu o dôvodovú správu k tomuto bodu. 
Zástupkyňa starostu: pri súčasnom stave triedenia odpadov, konkrétne komodít sklo, kovy 
a VKM, v časti Hviezdoslavov - Záhrady, ktorá je rozlohou veľmi rozsiahla, nemajú obyvatelia 
k dispozícii ani jeden kontajner na spomínané komodity, preto je viac ako nutné optimalizovať 
túto situáciu zabezpečením stojiska na 1100L zberné nádoby. Vzhľadom k skúsenostiam 
z minulosti, kde už obyvatelia mali pristavené tieto zberné nádoby a tvorili sa pri nich skládky, 
je nutné nové stojisko riešiť ako uzamykateľné. Stojisko bude stáť na prenajatom pozemku, ku 
ktorému sa viaže Zmluva o prenájme pozemku – viď príloha k Dôvodovej správe. 
 



Na základe nutnosti optimalizácie zberu triedeného odpadu v obci a požiadaviek od 
obyvateľov bola vypracovaná Výzva na predkladanie cenových ponúk na vybudovanie 
uzatváracieho kontajnerového stojiska v miestnej časti Hviezdoslavov Záhrady s prieskumom 
trhu na daný predmet zákazky na dodanie služby v hodnote 5000,- eur bez DPH. V súčasnosti 
prebieha prieskum trhu. S dodávateľom, ktorý splní podmienky a predloží najvyhovujúcejšiu 
ponuku bude uzatvorená Zmluva o dielo s následnou realizáciou podľa podmienok Zmluvy. 
 
Rozprava:  
p. Kavecký zdôraznil, že pri správnom separovaní je možné aj znižovanie poplatkov pre 
občanov, preto je potrebné zriadiť aj stojisko. 
p Almášiová – aký je predpokladaný termín realizácie? 
Zástupkyňa starostu – na základe zmluvy chceme stanoviť cca mesiac od podpisu zmluvy 
a samozrejme to závisí aj od poveternostných podmienok.  
Kontrolór obce – bude uzamykanie stojiska riešené prostredníctvom čipových kľúčov? 
Zástupkyňa starostu – áno, do výzvy sme dali čipové kľúče. Kapacita bude 400 kľúčov.  
Starosta – ďalšie uzamykateľné stojiská sa budú riešiť v následnom slede.  
Zástupkyňa starostu ešte uviedla potrebu dodržiavania čistoty tohto stojiska v Záhradách, 
nakoľko to vyplýva ako podmienka Zmluvy o prenájme pozemku a keďže je to veľmi 
lukratívne umiestnenie, ktoré je na očiach aj z príjazdovej cesty, treba aby tak občania následne 
pristupovali, aby developer neukončil túto zmluvu. 
p. Karaba – preformuloval znenie uznesenia, aby sa na základe tohto zámeru mohla začať 
realizácia po ukončení prieskumu trhu bez potreby ďalšieho Zasadnutia.  
 
Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o schválení Zámeru. 
 
Uznesenie č. 118/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje: 

a) zámer výstavby uzamykateľného kontajnerového stojiska v časti Hviezdoslavov – 
Záhrady na pozemku v zmysle Zmluvy o prenájme pozemku zo dňa 9.9.2019 

b) použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške maximálne 6000,- eur za 
účelom realizácie tohto zámeru. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
K bodu 8: 
Starosta obce informoval, že vzhľadom k tomu, že člen stavebnej komisie p. Zelina na základe 
časovej zaneprázdnenosti sa vzdal členstva v tejto komisii, ale bude naďalej pomáhať. Toto 
členstvo bolo následne ponúknuté poslancovi p. Takáčovi, ktorý členstvo prijal, nakoľko sa 
pravidelne zúčastňuje rokovaní. 
Starosta vyzval občanov, aby sa prihlásili do rôznych komisií v prípade záujmu.  
 
Rozprava: 



Predseda stavebnej komisie p Kavecký sa ešte poďakoval p. Zelinovi za jeho prínos a naďalej 
ho bude informovať o dianí a poďakoval aj p. Takáčovi za jeho prínos a členstvo. 
Kontrolór obce sa dopytoval, či členom musí byť iba občan s trvalým pobytom v obci. 
Starosta skonštatoval, že nemusí.  
 
Starosta obce dal poslancom OZ  hlasovať o odvolaní a schválení členov stavebnej komisie:  

Uznesenie č. 119/2019: 
Obecné zastupiteľstvo 
a) odvoláva člena Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja Ing. arch. Milana Zelinu, 
b) schvaľuje a volí nového člena Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja Ing. 
Adama Takáča. 
 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
K bodu 8: 
Starosta obce informoval o posledných udalostiach: 
- od pondelka je v prevádzke nová MŠ, poďakoval sa za veľkú časť odvedenej práce aj 
bývalému vedeniu, informoval, že zrejme sa budú novelizovať aj poplatky za MŠ na základe 
tlaku rodičov. Finančná komisia pripravuje analýzu a stanovisko podľa možností rozpočtu.  
- bola zverejnená správa o stave kanalizácie a vodovodu 
- oprava prístupovej cesty smerom na Stromovú ulicu – spolupráca s investormi, v pondelok – 
utorok bude prebiehať sanácia tejto cesty. Budú spravené sanácie aj ďalších ciest formou 
vhodne zvoleného makadamu a vopred splanírovanej a upravenej cesty. Adam Takáč sa opýtal, 
či by sa nemohlo, spolu so sanáciou stromovej ulice, vykonať zarovnanie kríkovej ulice 
- chodník na ŽS – rieši ho projekt Areál Senecká, kde sa plánuje dom služieb  
- spustili sme crowdfuning ako jedny z prvých, kde môžu občania prispievať do obce  
- sadili sa stromy vo Hviezdnom bývaní z grantu, ktorý vysúťažilo OZ Tri Líšky 
- zájazd do Budapešti na vianočné trhy – ešte sú voľné miesta na prihlásenie 
- dá sa prihlásiť do SMS brány, prostredníctvom ktorej informujeme občanov napr. o vývoze 
smeti 
- robíme na vysadzovacom manuály zelene, prebehli už prvé stretnutia s dodávateľom z 
Kraľovaniek 
- žiaľ, autobusy do BA sme sa rozhodli spoločne s Kvetoslavovom nepredlžovať, nakoľko 
záujem o prepravu klesol a obce veľa doplácajú. Avšak ostanú v prevádzke poobedné spoje, 
ktoré bude dotovať TT kraj 
- uzavretie Vinohradníckej ulice je stále v rokovaniach 
- dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie 
 
K bodu 9: 
Starosta obce vyzval občanov na diskusiu: 
p. Švihraňová sa informovala na UŠ V&M development, či sa ešte môžu poslať pripomienky 



Starosta informoval, že už to bolo dva krát zverejnené, ale ešte nie je podpísané samotné 
rozhodnutie a ak máte vážne výhrady, adresujte ich mailom na OÚ 
 
p. Ozogány – sa informoval ohľadom stavu hasičskej striekačky, prosí o preverenie, nakoľko 
je to vzácnosť. A doriešenie osvetlenia na ich ulici. 
p. Demeter – prosí, aby boli rodičia v MŠ informovaní, že pokles školného bude až v novom 
roku, ak dôjde k zmene. Taktiež sa pýta obecného zastupiteľstva, či sa uvažuje o stavebnej 
uzávere a či sa neuvažuje za zavedenie developerského poplatku.  
Starosta odpovedal, že pri stavebnej uzávere sa nezrušia tieto veci, iba oddialia o 5 rokov, čím 
by sme toto prenechali ďalším. Zároveň by sme čelili množstvu žalôb. Tretia vec, odsekli by 
sme si ruky od celej infraštruktúry, žiadne školy, pošty, nič... nakoľko by to platilo aj pre nás 
ako obec. Veľa z týchto vecí občianskej vybavenosti je už rozbehnutá. Developerský poplatok 
je zavedený v našej obci ako najvyšší – poplatok za rozvoj. Momentálne sme pristúpili aj 
k vymáhaniu nezaplatených pohľadávok vyšších ako 16,50 eur, čím vyzval aj občanov, ktorí 
vedia, že nemajú dane a poplatky uhradené, aby tak učinili čo najskôr. 
p. Švihraňová sa dotazovala na čiernu stavbu na Školskej ulici...  
Starosta – stavebný úrad toto rieši.  
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 20:00 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 10.11.2019 
 
Zapisovateľ: Tatiana Skybová    ................................... 
 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová    ....................................    
 
Ing. Adam Takáč        .................................... 
 
 

         
 
 
 
Vo Hviezdoslavove, dňa 10.11.2019 
                   ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 

 
 


