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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Hviezdoslavov konaného dňa 12.4.2018 
od 18,00 hod. v zasadacej miestnosti budovy obecného úradu vo Hviezdoslavove 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove prijíma nasledovné uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje 

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba a p. Marek Jánošík 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Návrhová komisia bola schválená 
b) program rokovania 

Program: 

1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení 

  3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu ulíc a iných verejných  

priestranstiev 

  4. Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

  5. Dopravný projekt – upokojenie dopravy v obci Hviezdoslavov 

  6. Nadobudnutie hmotného majetku formou Darovacej zmluvy  

  7. Diskusia 

  8. Záver 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Program rokovania bol schválený 
c) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove určuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

Za overovateľov zápisnice a uznesení p. Máriu Ábrahámovú a Ing. Jána Karabu. 

Za  zapisovateľku: Ing. Katarínu Gergelovú. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     
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Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

 

Uznesenie č. 16/2018: 

Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 

vedomie plnenie uznesení zo zasadnutí OZ. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie 17/2018: 

  OZ na svojej schôdzi a po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné 

   nariadenie č. 2/2018 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev s pripomienkami:  

a) Vyhovuje sa návrhu Zelená ulica miesto Fazuľová. 

b) Vyhovuje sa návrhu Pekná cesta miesto ulice Kukučínova 

c) Nebol prijatý návrh na zmenu ulica J. Matušku na Športová ulica 

d) Prijatý návrh o zachovaní názvu Hviezdna ulica miesto Slnečná 

e) Neprijatá zmena názvu Štúrova na Rímska 

f) Zosúladenie názvov ulíc po spisovateľoch v jednotnom formáte: ulica + iniciála krstného 

mena + priezvisko. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie 18/2018:  
OZ na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje  v zmysle § 9a ods.  8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájom časť 

pozemku evidovanom na LV č. 177, p. č. 38/9  druh pozemku ostatné  plochy a nádvoria 

v katastrálnom  území obce Hviezdoslav o  rozlohe 15 m2   za cenu 1,00 eur/m2 /mesiac  pre p. 

Jozefa Kolaciaka, Hlavná 22, Hviezdoslavov spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

Umiestnenie časti pozemku určí obec vytyčovacím plánom.  
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Osobitný zreteľ sa  zdôvodňuje tým, že uvedený pozemok sa nachádza za domom, v ktorom   

žiadateľ býva a obec pozemok nevyužíva. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie 19/2018: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu: 

a)  schvaľuje realizáciu dopravného projektu v obci Hviezdoslavov v zmysle vypracovaného 

projektu,  

b)  schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na realizáciu dopravného 

projektu v maximálnej výške 19.917,70 EUR,  

c)  poveruje starostu, aby zabezpečil verejné obstarávanie na zhotoviteľa a realizáciu 

dopravného projektu. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie 20/2018: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje: 

 a) nadobudnutie hmotného majetku formou Darovacej zmluvy uzatvorenej medzi obcou 

Hviezdoslavov a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 

b) vynaloženie výdavkov z rozpočtu obce na úhradu poplatku za prepis vozidla, za 

uzatvorenie zákonného poistenia auta a nákupu a montáže ťažného zariadenia na vozidlo 

a prívesný vozík 

c) poveruje starostu, aby vykonal všetky úkony v zmysle zmluvy a tohto uznesenia. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     
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Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

V Hviezdoslavove, 13.4.2018 

 

Overovatelia uznesení:   

 

 

Ing. Ján Karaba 

 

Mária Ábrahámová 

 

         PhDr. Marek Kúdela 

         starosta obce 

 


