
 

Zápisnica 

 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 2.júna o 18.00 hodine 

v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 

 

 

 

 

 

Prítomní poslanci:    Ing. Ján Karaba, Mgr. Peter Krempaský,  

        Ing. Jaroslava Polakovič, p. Marek Jánošík, p. Mária Ábrahámová, 

 

                     p. Marián Németh (príchod o 18.05 hod.) 

 

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce 

 

Ospravedlnení: Ing. Stanislav Fekete, Mgr. Adela Drusková 

 

 

Ostatní prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

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

2.    Kontrola plnenia uznesení 

3.   Žiadosť o zriadenie prevádzky – Kozmetika 

4.   Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o. 

5.   Schválenie výšky príspevku na žiaka / Zmluvy - ZŠ Miloslavov 

6.   Schválenie prevádzky, otváracie hodiny - potraviny 

7.  Dohoda o vzájomnom započítaní traktoru - spol. XL four s.r.o. / Obec Hviezdoslavov 

8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene: 

a/ SRRP s.r.o. 

b/ MAYEER/LANK s.r.o. 

c/ Ing. Vladimír Macášek a Gabriela Macášková 

9. Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena p. Ján Kováč a Anna Kováčová 

10. Preloženie značky - Obec Hviezdoslavov 

11. Schválenie Zmluvy o vykonaní auditu - spol. VELOX s.r.o. 

12. Schválenie darovacej zmluvy  

13.  Rôzne 

14.  Diskusia a interpelácie 

15.  Záver 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove otvoril a viedol starosta obce PhDr. Marek 

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

väčšina poslancov OZ a je uznášaniaschopné.  

 



1a/ Starosta navrhol členov návrhovej komisie: 

 

Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Peter Krempaský, p. Marek Jánošík 

 

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

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

1b/ Starosta predniesol program zasadnutia OZ podľa pozvánky a keďže žiadny z poslancov nemal 

návrh na doplnenie alebo zmenu programu, dal hlasovať poslancom OZ o programe zasadnutia podľa 

pozvánky. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

1c/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

Za overovateľov zápisnice: p. Abrahámová Mária, Ing. Ján Karaba 

Za zapisovateľa navrhol: p. Marián Németh 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove určuje 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh   X    

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 



2/  Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce na základe podkladov vyhotovených kontrolórom obce vykonal kontrolu plnenia 

uznesení, konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia v zmysle predloženého dokumentu. 

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

predloženého materiálu berie na vedomie  plnenie uznesení zo zasadnutia OZ. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      X 

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič      X 

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

3/ Žiadosť o zriadenie prevádzky – Kozmetika 

 

Starosta obce predniesol žiadosť o zriadenie prevádzky – Kozmetika v objekte TIK-TAK centrum a 

dal poslancom OZ hlasovať o navrhovanom uznesení: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu  schvaľuje zriadenie prevádzky kozmetiky (p. Gabriela Boriová, IČO 

48223905, prevádzka Tik – Tak, Hlavná ulica 948, 930 41 Hviezdoslavov)  s otváracími hodinami:  

 

Pondelok – Sobota - na objednávku  (od 9.00 do 20.00 hod.) 

 

Nedeľa – zatvorené 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 



 

4/  Schválenie Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene XLFOUR s.r.o. 

 

 

 

Starosta obce predniesol žiadosť spoločnosti XL four s.r.o. na dodatočné schválenie Zmluvu o zriadení 

vecného bremena a vymedzení ďalších vzťahov zo dňa 10.07.2014, nakoľko táto zmluva bola síce 

podpísaná bývalým starostom Ing. Čepkom, avšak nebola schválená obecným zastupiteľstvom 

(schválená bola zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena), kvôli čomu odmieta kataster 

zapísať vecné bremeno pre spoločnosť XL four s.r.o.. K tejto zmluve sa zároveň vzťahuje aj žiadosť 

o uzatvorenie dodatku č. 1, ktorým sa majú odstrániť chyby v samotnej zmluve o zriadení vecného 

bremena. K tomuto bodu Ing. Polakovič navrhla v texte uznesenia vyšpecifikovať presne zmluvu, 

ktorej sa to týka. Na základe tohto návrhu dal starosta obce hlasovať o návrhu uznesenia. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu schvaľuje: 

 

 

 

 

a) Zmluvu o zriadení vecného bremena a vymedzení ďalších vzťahov zo dňa 10.07.2014 

týkajúcu sa stavby „Obytný súbor 49 RD Hviezdoslavov“  

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

b) Dodatok č.1 k vyššie uvedenej zmluve o zriadení vecného bremena. 

  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 



c) Zrušenie uznesenia zo dňa 19.5.2016 - 3/29/2016 (Zmluvy/Dodatku o vecnom bremene 

XLFOUR s.r.o.) 

  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

5/  Schválenie výšky príspevku na žiaka / Zmluvy - ZŠ Miloslavov 

 

Starosta obce predniesol návrh Zmluvy o spolupráci s obcou Miloslavov, na základe ktorej ZŠ 

Miloslavov prijme 17 detí s trvalým bydliskom v obci Hviezdoslavov, ktoré boli prihlásené na zápis 

do 1.stupňa ZŠ pre školský rok 2016/2017. Obec Hviezdoslavov má za každé prijaté a nastúpené dieťa 

zaplatiť jednorázový príspevok 632,- EUR, ktorý zabezpečí, že dieťa bude môcť uskutočňovať školskú 

dochádzku až do 9.ročníka ZŠ. Po rozsiahlej diskusii o tomto bode programu Ing. Karaba navrhol 

pozmeniť navrhované uznesenie v bodoch takto: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu  schvaľuje: 

  

a/ výšku príspevku na žiaka vo výške 632€ 

b/ uzatvoriť Zmluvu s Obcou Miloslavov 

c/ vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške podľa konečného počtu nastúpených 

žiakov s trvalým pobytom vrátane zákonných zástupcov“ 

 Ing. Polakovič zároveň navrhla prijať iné uznesenie, v takomto znení:  

„Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov z dôvodu finančnej participácie obce Hviezdoslavov na 

účelných potrebách základnej školy Miloslavov financovaných z rozpočtu obce Miloslavov a mimo 

rozpočtu základnej školy Miloslavov a dôvodu plnenia si povinnej školskej dochádzky v tejto škole, 

žiakmi, ktorých zákonmi zástupcovia spolu s umiestňovaným dieťaťom sú prihlásení na trvalý pobyt v 

obci Hviezdoslavov schvaľuje: 

- jednorázový finančný príspevok vo výške 632,- EUR na jedného žiaka na účelné potreby základnej 

školy Miloslavov financovanej z rozpočtu obce Miloslavov, mimo rozpočtu základnej školy 

Miloslavov a dôvodu plnenia si povinnej školskej dochádzky v tejto škole 

- finančný príspevok bude poskytnutý obci Miloslavov a vyplácaný na žiakov plniacich si povinnú 

školskú dochádzku na prvom a druhom stupni základnej školy Miloslavov, ktorých zákonní 

zástupcovia spolu s umiestňovaným dieťaťom sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Hviezdoslavov 

- podkladom na každoročnú fakturáciu finančného príspevku bude menný zoznam žiakov, vystavený 

základnou školou Miloslavov a to vždy k 15.septembru kalendárneho roka počnúc rokom 2016 

týkajúceho sa školského roku 2016/2017 

- finančný príspevok sa nevzťahuje na žiakov, ktorí si už dnes plnia povinnú školskú dochádzku v 

základnej škole Miloslavov. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu vyžiadať zoznam žiakov 

navštevujúcich ZŠ v Miloslavove s trvalým pobytom v obci 

- poveruje starostu uzatvoriť zmluvu o spolupráci so zapracovaním uvedených podmienok“ 

 



Starosta obce dal na žiadosť poslancov OZ hlasovať o jednotlivých bodoch návrhu uznesenia Ing. 

Karabu samostatne. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu  schvaľuje: 

 

 

a/ výšku príspevku na žiaka vo výške 632€ 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

Návrh bol schválený. 

 

 

 

b/ uzatvoriť Zmluvu s Obcou Miloslavov 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík     X 

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský     X 

Ing. Jaroslava Polakovič     X 

p. Mária Ábrahámová X     

Návrh nebolo schválený. 

 

 

c/ vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške podľa konečného počtu nastúpených 

žiakov s trvalým pobytom vrátane zákonných zástupcov“ 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Mgr. Peter Krempaský  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

Návrh bol schválený. 

Starosta konštatoval, že návrh p. Ing Karabu nemá dostatočnú podporu poslancov. 

 



Starosta obce dal ďalej hlasovať o návrhu uznesenia Ing. Polakovič vcelku tak, ako bol predložený. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ:  

 

„Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov z dôvodu finančnej participácie obce Hviezdoslavov na 

účelných potrebách základnej školy Miloslavov financovaných z rozpočtu obce Miloslavov a mimo 

rozpočtu základnej školy Miloslavov a dôvodu plnenia si povinnej školskej dochádzky v tejto škole, 

žiakmi, ktorých zákonmi zástupcovia spolu s umiestňovaným dieťaťom sú prihlásení na trvalý pobyt v 

obci Hviezdoslavov schvaľuje: 

 

- jednorázový finančný príspevok vo výške 632,- EUR na jedného žiaka na účelné potreby základnej 

školy Miloslavov financovanej z rozpočtu obce Miloslavov, mimo rozpočtu základnej školy 

Miloslavov a dôvodu plnenia si povinnej školskej dochádzky v tejto škole 

- finančný príspevok bude poskytnutý obci Miloslavov a vyplácaný na žiakov plniacich si povinnú 

školskú dochádzku na prvom a druhom stupni základnej školy Miloslavov, ktorých zákonní 

zástupcovia spolu s umiestňovaným dieťaťom sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Hviezdoslavov 

- podkladom na každoročnú fakturáciu finančného príspevku bude menný zoznam žiakov, vystavený 

základnou školou Miloslavov a to vždy k 15.septembru kalendárneho roka počnúc rokom 2016 

týkajúceho sa školského roku 2016/2017 

- finančný príspevok sa nevzťahuje na žiakov, ktorí si už dnes plnia povinnú školskú dochádzku v 

základnej škole Miloslavov. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu vyžiadať zoznam žiakov 

navštevujúcich ZŠ v Miloslavove s trvalým pobytom v obci 

- poveruje starostu uzatvoriť zmluvu o spolupráci so zapracovaním uvedených podmienok“ 

 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/    Schválenie prevádzky, otváracie hodiny – potraviny 

 

Starosta obce predniesol žiadosť p. Kukayovej na otvorenie prevádzky potravín. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu  schvaľuje otvorenie prevádzky potravín (p. Odeta Kukayová, Hviezdoslavov 

1262, 93041 Hviezdoslavov, IČO: 37418777) s otváracími hodinami: 

 

Pondelok – Piatok 6.00 – 11.30 hod   -   13.00 – 18.00 hod. 

Sobota  6.00 – 12.00 hod. 

Nedeľa 8.00 – 12.00 hod. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

7/ Dohoda o vzájomnom započítaní traktoru - spol. XL four s.r.o. / Obec Hviezdoslavov 

 

Ing. Polakovič predniesla výhrady voči predloženému návrhu dohody so spol. XL four s.r.o. Predmet 

dohody nie je dostatočne vyšpecifikovaný a keďže neboli predložené preberacie protokoly, nie je 

zrejmé, aké je príslušenstvo traktora a bez znaleckého posudku nie je možné traktor zaradiť do 

majetku. Ing. Polakovič spolu s p. Jánošíkom navrhli zmeniť navrhované uznesenie takto: „Obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje presunutie bodu číslo 7 na 

ďalšie zasadnutie zastupiteľstva z dôvodu doplnenia preberacích protokolov a znaleckého posudku 

prípadne bližšej špecifikácie predmetu dohody o započítaní.“ Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom 

uznesení.  

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní materiálu schvaľuje presunutie bodu číslo 7 na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva z dôvodu 

doplnenia preberacích protokolov a znaleckého posudku prípadne bližšej špecifikácie predmetu 

dohody o započítaní.“ 

 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba     X 

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová     X 

 

Uznesenie bolo schválené. 



 

 

8/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene: a/ SRRP s.r.o., b/ MAYEER/LANK s.r.o., c/ 

Ing. Vladimír Macášek a Gabriela Macášková 

 

Starosta obce predniesol žiadosti o uzatvorenie zmlúv o vecnom bremene v znení podľa predložených 

materiálov. Jedná sa o zabezpečenie majetkovo-právneho vzťahu k pozemkom obce, na ktorom majú 

byť uložené inžinierske siete pre projekty EURODEVELOPMENT, Hviezda a zóna U5. Inžiniering 

pre tieto projekty vykonáva spoločnosť XL four s.r.o. (Ing. Gross).  

 

 

a/ Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní materiálu schvaľuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene so spol. 

SRRP s.r.o.“ 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík   X   

Ing. Ján Karaba   X   

p. Marián Németh   X   

Mgr. Peter Krempaský   X   

Ing. Jaroslava Polakovič   X   

p. Mária Ábrahámová    X  

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

b/ Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní materiálu  schvaľuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene so 

spoločnosťou MAYEER/LANK s.r.o. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba     X 

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová    X  

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 



c/ Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu  schvaľuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene s Ing. 

Vladímír Macášek a p. Gabriela Macášková. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba    X  

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová    X  

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

9/ Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena p. Ján Kováč a Anna Kováčová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že k tomuto bodu by chceli vystúpiť dotknutí účastníci zmluvy – 

pani Anna Kováčová a jej dcéra. Poslanci OZ im hlasovaním udelili slovo. Pani Anna Kováčová 

vysvetlila dôvod, prečo žiadajú o dodatok k zmluve a na otázku Ing. Karabu o tom, či sa jedná 

o odplatu vysvetlila, že už pri uzatvorení zmluvy o zriadení VB zaplatili 1.000 EUR, na čo Ing. 

Karaba reagoval, že pri tejto žiadosti sa jedná o rozšírenie rozsahu vecného bremena o ďalší pozemok 

obce. Pani Kováčová s dcérou sa v rámci diskusie vyjadrili, že by ako odplatu rozšírenie vecného 

bremena vedeli prispieť prácami na sadových úpravách parku pri obecnom úrade. P. Jánošík sa opýtal 

p. Kováčovej, či sa môžu dohodnúť tak, že túto žiadosť teraz OZ neschváli, ale presunie sa na ďalšie 

OZ, kde bude už vypracovaný aj konkrétny návrh odplaty, s čím p. Kováčová súhlasila. Starosta obce 

dal následne hlasovať o navrhnutom uznesení. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu  schvaľuje uzatvoriť Dodatok k Zmluve o vecnom bremene p. Ján Kováč a 

Anna Kováčová.“ 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík   X   

Ing. Ján Karaba   X   

p. Marián Németh   X   

Mgr. Peter Krempaský   X   

Ing. Jaroslava Polakovič    X  

p. Mária Ábrahámová   X   

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

 



10/ Preloženie značky - Obec Hviezdoslavov 

 

Prebehla diskusia o tom, kde presne a akým spôsobom majú byť premiestnené značky označujúce 

začiatok, resp. koniec obce. Do rozpravy sa prihlásil p. Križan, ktorý informoval OZ, že v súvislosti 

s riešením kritických dopravných úsekov existujú experti, ktorí vedia vypracovať posudok, ktorý sa dá 

použiť na dopravnom inšpektoráte ako podporný materiál. Mgr. Krempaský a Ing. Karaba navrhli 

pozmeniť návrh uznesenia takto: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní 

materiálu odporúča predložiť bod číslo 10 na ďalšie zasadnutie OZ so stanoviskom Komisie UPVaR.“ 

Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom uznesení. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní materiálu odporúča predložiť bod číslo 10 na ďalšie zasadnutie OZ so stanoviskom 

Komisie UPVaR.“ 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

11/ Schválenie Zmluvy o vykonaní auditu - spol. VELOX s.r.o. 

 

Starosta obce predniesol návrh uzatvoriť zmluvu - Zmluvu o vykonaní auditu – spol. Velox s.r.o. 

v sume 500€ bez DPH. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní materiálu schvaľuje uzatvoriť Zmluvu so spol. Velox s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava, 

IČO: 44 725 906 na vykonanie auditu vo výške 500€ bez DPH.“ 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 



12/ Schválenie darovacej zmluvy  

 

Ing. Polakovič predniesla výhrady, či je nutné schvalovať tieto zmluvy na OZ, keď tieto dary môže 

starosta prijať aj do pokladne na základe svojho rozhodnutia, mala výhrady proti obsahu zmluvy. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po 

prerokovaní  materiálu  schvaľuje uzatvoriť Darovaciu zmluvu so spol. Tekol s.r.o. vo výške 350€ a s 

MVDr. Petrom Markotánom vo výške 200€“ 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík     X 

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Mgr. Peter Krempaský  X    

Ing. Jaroslava Polakovič   X   

p. Mária Ábrahámová X     

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

13/ Rôzne 

Ing. Polakovič – navrhla zorganizovať stretnutie zástupcov XL four, s.r.o. s vedením obce ohľadne 

multifunkčného ihriska, či tam nemôže byť niečo iné 

Ing. Polakovič - je nutné vypracovať tabuľkové normatívy vo forme VZN alebo podobného 

dokumentu, ohľadne zriaďovania vecných bremien, spolu s kontrolórom, príp. právnikom 

 

14/ Diskusia a interpelácie 

Mgr.  Krempaský: podnet na inštaláciu retardérov v obci, poškodené retardéry na Rybničnej ulici 

vystúpila p. Krempaská, p. Figura ohľadom retardérov 

Ing.  Polakovič: opraviť kľučku a WC panské  

p. Krempaská: nepáči sa jej rozhodnutie ohľadom školy, nedost. činnosť školskej komisie 

p. Kleskeň: uzatvorenie zmluvy s firmou Velox, nevie, čo vlastne chce obec auditovať 

Ing.  Polakovič: dať do poriadku účtovníctvo, faktúry, aktualizovať info stránku, zverejniť rozpočet na 

rok 2016, personálne obsadenie OU nie je dobré 

p. Figura: kde je problém, prečo sa k poslancom nedostávajú informácie včas 

21,52 – odchod p. Abrahamovej 

21,54 – odchod p. Karabu 

p. Križan: vyjadril sa k škole, aby obec oslovilo ministerstvo, zreorganizovať konferenčnú miestnosť, 

či je vypracovaná finančná správa za rok 2015 

p. Hamarová: navrhla, nech obec podá odklad daňového priznania 

p. Bergerová: ohľadom trvalého pobytu, nepáči sa jej to kvôli škole, oponovala jej p. Polakovič 

Znova diskusia ohľadom školy 

p. Hamarová: návrh, aby starosta zabezpečil databázu informácií, skôr posielať podklady 

k zastupiteľstvu 

p. Krempaská: prečo niektorý poslanci ignorujú zastupiteľstvá 

p. Ozogány: opäť história ohľadom minulosti 

 

 

 



 

15/ Záver 

Starosta obce sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: p. Marián Németh      __________________ 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba       __________________ 

 

    Mária Abrahámová     __________________ 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PhDr. Marek Kúdela 

             starosta obce 

 


