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Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 5.2.2015 o 18.00 hodine 

v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 

Prítomní poslanci: Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter Krempaský, Ing. 

Jaroslava Polakovič, Mgr. Adela Drusková príchod o 18.15 hod. 

Bc. Marek Kúdela – starosta obce 

Prítomný – Ing. Stanislav Fekete, hlavný kontrolór obce 

Neprítomný: p. Németh  /ospravedlnený/  

Ostatní prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu: 

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

na uznesenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Určenie náplne práce komisií,  voľba ich členov 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Hviezdoslavov na roky 2015 až 

2017 

7. Rozvojový plán obce 

8. Rozpočet obce Hviezdoslavov na rok 2015 - schválenie 

9. Návrh na preplatenie zostatku dovolenky Ing. Čepkovi 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

__________________________________________________________________________________ 

 

1a/ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove otvoril a viedol starosta obce Bc. Marek 

Kúdela,  ktorý privítal poslankyne, poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov OZ a je uznášaniaschopné. 

 

 

1b/ Starosta navrhol členov návrhovej komisie: 

 

do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu, Bc. Silviu Kukayovú 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o schválení členov návrhovej komisie. 

 

Prítomní poslanci: Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter Krempaský, Ing. 

Jaroslava Polakovič 

Za: Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter Krempaský, Ing. Jaroslava 

Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0 
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1c/ Starosta predniesol program rokovania podľa pozvánky a dal hlasovať o schválení programu, 

skonštatoval príchod poslankyne Mgr. Adeli Druskovej. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ schváliť program rokovania podľa pozvánky. 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba,    

Mgr. Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter 

Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0 

 

1d/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľku zápisnice: 

 

za overovateľov zápisnice: Mareka Jánošíka, Mgr. Peter Krempaský 

 

za zapisovateľku navrhol: Mgr. Adelu Druskovú 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o návrhu . 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter 

Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič  

 

Proti:0  

 

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/1    

  

2/ Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce na základe podkladov vyhotovených kontrolórom obce, vykonal kontrolu plnenia 

uznesení. Starosta obce dal hlasovať  poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po 

prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie  plnenie uznesení zo zasadnutia OZ. 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter 

Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/2     
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3/ Určenie náplne práce komisií, voľba ich členov 

a) komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja 

členovia: Ing. Ján Karaba, Marek Jánošík, Ing. Peter Eľko, Marcel Vince, Ján Ozogány, 

 Ing. Peter Dinga 

b) komisia kultúry, vzdelávania a športu 

     členovia: p. Németh, Bc. Kukayová 

c) komisia sociálnu 

členovia: Ing.V.Piussi, Mgr. Adela Drusková 

d) komisia pre rozpočet, financie a správu majetku obce 

 členovia: Marek Jánošík, Ing. Ján Karaba, Ing. Pavel Kleskeň, Mgr. Lucia Piršelová 

e) komisia na ochranu verejného záujmu 

členovia: Prof. Ing. Igor Baláž, DrSc, Ing. Jaroslava Polakovič 

 

/náplň práce komisií v prílohe zápisnice/ 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o schválení  náplne práce komisií a voľbu jednotlivých 

členov komisií zriadených pri OU. 

Prítomní poslanci: Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter Krempaský, Ing. 

Jaroslava Polakovič 

Za: Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter Krempaský, Ing. Jaroslava 

Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/3 

 

 

 

4/Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2015 

Hlavný kontrolór odprezentoval plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015poslanci pripomienkovali 

návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti.  Starosta obce dal hlasovať  poslancom OZ o schválení 

plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2015 s pozmeňujúcim návrhom. 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter 

Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/4 
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5/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 

Hlavný kontrolór predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.  

 

Starosta obce dal hlasovať  poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo v Hviezdoslavove po prerokovaní 

predloženého materiálu berie na vedomie  -  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014. 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter 

Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/5 

 

6/ Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 až 2017 

Hlavný kontrolór odprezentoval stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 -2017. Starosta obce 

dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo v Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého 

materiálu berie na vedomie  -Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 až 2017. 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter 

Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/6 

 

 

 

7/ Rozvojový plán obce 

Pán poslanec Ing. Ján Karaba predniesol návrh o rozvojovom pláne obce, kde sa určia priority pre 

nasledujúce časové obdobie. Skonštatoval, že po stretnutiach s občanmi obce, majorita požadovala 

riešiť prioritne chodník, škôlku, kanalizáciu a vodovod. P. Polakovič vyslovila názor, že chodníky by 

sa mali realizovať neskôr, po kanalizácii a vode, k tomuto stanovisku sa starosta vyjadril, že vidí 

prioritu v ochrane ľudského života, ako v rozobratí zámkovej dlažby pri napojení sa na kanalizáciu 

a vodu jednotlivých RD (čo nemusí byť nutné, záleží to od použitej technológie).  

Starosta obce dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo v Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého 

materiálu berie na vedomie-  Rozvojový plán obce a to: Rozšírenie MŠ, riešenie problematiky ZŠ,  

kanalizácia, chodníky a do poručuje sa starostovi venovať sa danej problematike.  
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prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter 

Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Proti:0  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/7 

 

 

8/ Návrh rozpočtu obce Hviezdoslavov na roky  2015  

Predseda komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce predniesla  návrh zmien v  rozpočte 

obce na rok 2015. Pripomienky k zmenám v návrhu rozpočtu mal poslanec Ing. Ján Karaba, ostatní 

návrh akceptovali.   

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

 

a/ schválenie rozpočtu obce na rok 2015 s pozmeňujúcim návrhom 

b/ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hviezdoslavove  po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje rozpočet 

obce na rok 2015 s pozmeňujúcim návrhom a berie na vedome návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017. 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Mgr. Peter Krempaský, Ing. Jaroslava 

Polakovič 

Proti: Ing. Ján Karaba  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/8 

 

9/ Návrh na preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky Ing. Čepkovi  

Starosta obce dal návrh na schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky Ing. Čepkovi, kde po 

diskusii vznikol návrh uznesenia: OZ odporúča starostovi nechať vypracovať právnu analýzu na 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslancom OZ. 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Ing. Ján Karaba, Mgr. 

Peter Krempaský, Ing. Jaroslava Polakovič 

Za: Mgr. Adela Drusková, Marek Jánošík, Bc. Silvia Kukayová, Mgr. Peter Krempaský, Ing. Jaroslava 

Polakovič, Ing. Ján Karaba 

Proti: 0  

Zdržal sa:0      Prijaté unesenie 3/9 
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10/ Rôzne 

Starosta obce vyzval bývalého starostu p. Jána Ozogányho, aby si prevzal pamätný list s plaketou za 

zásluhy o rozvoj obce a dlhoročnú prácu v prospech obce a jej obyvateľov. Vyzdvihol ochotu a snahu 

p. Ozogányho pomáhať nezištne obci a obyvateľom. Starosta uviedol, že je potrebné oceniť každú 

aktivitu, činnosť ktorá prispieva k rozvoju obce, ako napríklad nezištnú pomoc pri čistení obce p. 

Sabelom, alebo aktivitou p. Dávida Békeho . Z pléna zaznela otázka ohľadom financovania ocenenia, 

načo starosta odpovedal, že toto je jeho osobná aktivita, ktorá je financovaná len a výlučne  z jeho 

vlastných súkromných zdrojov, nie z rozpočtu obce.  

 

11/ Diskusia 

-p. Peter Sabela upozornil na problém s pouličným osvetlením a rozhlasom v časti „Podháj“. Na čo 

starosta odpovedal, že vie o situácii a je v štádiu riešenia. Už tam bol niekoľkokrát elektrikár, ale 

problém je závažnejší a jeho odstránenie si vyžaduje lepšie poveternostné podmienky. Ako náhle sa 

zlepší počasie, bude sa pokračovať na odstránení poruchy. 

-p. Kováč z časti „Záhrady“ sa sťažoval na dvoch vlčiakov zo susedného areálu, ktorý patrí do obce 

Kvetoslavov. Psy často utekajú, vybiehajú z areálu na ulicu . Starosta mu odpovedal, že vinníkovi 

doručia výzvu a upozornenie obecného úradu Hviezdoslavov. Starosta požiadal p. Kováča, aby  

o prípadnom opakovaní úteku psov informoval OU. 

-p.Kleskeň poprosil obecné zastupiteľstvo, aby zaviazalo kontrolóra o prešetrení dvoch závažných 

podozrení v rámci kontrolnej činnosti: 1. Prešetriť zmluvu z roku 2012 o prevádzke 8km vodovodu 

a kanalizácie do hviezdneho bývania s vodárňami a Hviezdoslavovom, kde obec figuruje ako vlastník 

týchto objektov a ich správne zaúčtovanie do majetku obce. 2. prešetriť existenciu zmluvy na auto p. 

Čepku, ktoré používal ako služobné vozidlo s poznávacou značkou BL a zverejniť zmluvu na 

internete. Ďalej p. Kleskeň navrhuje, aby p. učiteľky a pripravili podklady na investovanie financií do 

MŠ a ZŠ. Vo všeobecnosti pripravovať obecnému zastupiteľstvu podklady, zverejňovať ich na 

internet, občania ich môžu pripomienkovať napr.  rozvojový plán obce. 

- p. poslankyňa Ing. Polakovič navrhla p. kontrolórovi preveriť, či sa zmieňovaný vodovod 

a kanalizácia pánom Kleskeňom nachádza v inventúre majetku obce a či na tom je nejaká ťarcha. Čo 

sa týka spotreby služobného auta informovala prítomných o dohodnutej zákonnej sadzbe 0,18€/km, 

každá cesta služobným autom by mala byť zaznamenaná a účelová, cesta z práce a do práce sa 

neúčtuje. 

-p. Gibová z časti záhrady sa chcela informovať o svietení osvetlenia v zadnej časti záhrad, ktoré 

svietilo počas vianočných sviatkov, pričom v jej časti osvetlenie ešte nie je sprevádzkované. Akým 

spôsobom, by si aj oni mohli dopracovať k osvetleniu. Pán Kleskeň a poslankyňa Ing. Polakovič 

navrhli dať požiadavku na stavebný úrad o preverení komu osvetlenie patrí. Ďalej upozornila na 2. 

ulici na podozrivý stavebne nedokončený nový dom bez žumpy. Na čo p. Ing. Karaba odpovedal, že 

tento problém spadá pod stavebný úrad a navrhol dotyčnej podať podnet na podozrivý dom na 

stavebný úrad. 

-p. Hebert vyzval p. kontrolóra, aby informoval poslancov a občanov o výsledku riešenia pokuty vo 

výške 13 238€ voči Sociálnej poisťovni, ktorú obec dostala v roku 2012 a v akom štádiu riešenia je 
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žaloba voči firme TANY z roku 2012, kde bola účtovaná pokuta vo výške 50 000€. Výsledky poprosil 

zverejniť verejne. Pán kontrolór odpovedal, že čo sa týka pokuty voči slovenskej poisťovni sa vyjadrí 

písomne a otázka riešenia žaloby voči firme Tany, mala byť smerovaná na p. starostu. 

-p. Dinga navrhol, či by sa občania ,ktorí sa zúčastňujú zasadnutí obecného zastupiteľstva, mohli 

vyjadrovať k jednotlivým bodom programu  a vstupovať do rokovania poslancov skôr, než poslanci 

niečo odsúhlasia. Starosta mu odpovedal tým, že občania sa so svojimi nápadmi a pripomienkami 

môžu obracať na komisie, kde budú ich návrhy posúdené, spracované a nie je možné zasahovať do 

schôdze OZ. P. Dinga upozornil na to, aby do programu rozvoja obce bol zahrnutý aj spôsob 

financovania a vypracovaný podrobný plán práce. Starosta mu odpovedal, že vzhľadom na finančnú 

situáciu obce je realizácia projektov(chodníky, kanalizácia....) viazaná na ext. finančné zdroje, podľa 

toho sa bude rozhodovať, aký projekt sa bude realizovať.  

-p. Kleskeň poukázal na projekty, ktoré sa majú zrealizovať v našej obci ako objekt na pažiti.....a 

o ktorých by mala byť komisia p. Ing. Krempaského informovaná.  

-prof. Ing. Baláž navrhol pozvať na schôdzu najbližšieho obecného zastupiteľstva Ing. Dudášová, 

ktorá robila všetky úpravy územného plánu. 

-p. Kováč poukázal, aby sa kládol dôraz na výber developerov. 

-p. Gibová vystúpila s otázkou možnosti zasypania dier na príjazdovú cestu do časti záhrad. Na to 

reagovala p. poslankyňa Ing. Polakovič, že sa musí vyriešiť vlastnícke právo tejto cesty, ktorá je 

 majetkom Kvetoslavova. 

-p. Ozogány zdôraznil, že škola v Hviezdoslavove bola 1. slovenská škola na Žitnom ostrove,    čo 

môže byť ako jeden z argumentov na jej zachovanie. 

 

11/ Záver 

Nakoľko sa nikto ďalší do diskusie neprihlásil, starosta obce poďakoval všetkým prítomným 

poslancom OZ obce a prítomným hosťom za účasť a ukončil tretie zasadnutie OZ obce 

Hviezdoslavov. 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Adela Drusková  _________________ 

 

Overovatelia zápisnice: Marek Jánošík  _________________ 

 

Mgr. Peter Krempaský _________________ 

 

 

           

Bc. Marek Kúdela 

                starosta obce 

 

 


