
 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 30.júna o 18.00 hodine 

v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 

 

Prítomní poslanci:    Ing. Ján Karaba, p. Marián Németh, Ing. Jaroslava Polakovič, p. Mária 

Abrahámová, 

 

p. Marek Jánošík (príchod o 18.05) 

 

Ing. Stanislav Fekete, kontrolór obce 

 

Neprítomní ospravedlnení: PhDr. Marek Kúdela, Mgr. Adela Drusková, Mgr. Peter Krempaský 

 

Ostatní prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

 

 

 

 

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

2.    Návrh Záverečného účtu obce Hviezdoslavov za rok 2015                                                                  

3.    Výročná správa obce  Hviezdoslavov za rok 2015 

4.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 00/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi    

       a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hviezdoslavov 

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hviezdoslavov o určení výšky príspevku za  

       pobyt dieťaťa v materskej škole a určení výšky príspevku na úhradu režijných nákladov  

       č.   00/2016 

6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 00/2016  o pravidlách  kontrolnej činnosti   

       v podmienkach samosprávy obce Hviezdoslavov 

7.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

8.    Mandátna zmluva - SÚ 

9.    Rôzne 

10.  Diskusia a interpelácie 

11.  Záver 

 
 

 

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove otvoril a viedol zástupca starostu obce Ing. 

Ján Karaba,  ktorý privítal, poslankyne, poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov OZ a je uznášaniaschopné.  

 

 

 

 

 



1a/ Zástupca starostu obce navrhol členov návrhovej komisie: 

 

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jaroslava Polakovič, p. Marián Németh 

 

Zástupca starostu obce dal hlasovať poslancom OZ o schválení členov návrhovej komisie. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík       

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

1b/ Zástupca starostu obce 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       

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Ing. Jaroslava Polakovič      X 

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 
1c/ Zástupca starostu navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

Za overovateľov zápisnice: p. Abrahámová Mária, p. Marián Németh 

Za zapisovateľa navrhol: p. Marián Németh 

 

Zástupca starostu obce dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo v Hviezdoslavove určuje 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík       

Ing. Ján Karaba X   

p. Marián Németh X   

Mgr. Peter Krempaský X   

Ing. Jaroslava Polakovič X   

p. Mária Ábrahámová X   

 

Uznesenie bolo schválené. 

2/  Návrh Záverečného účtu obce Hviezdoslavov za rok 2015 

 

Zástupca starostu obce dal slovo kontrolórovi obce, ktorý zhrnul všetky podstatné body predkladaného 

materiálu a zároveň informoval, že k materiálu v rámci verejného pripomienkovania neboli zaslané 



žiadne pripomienky. Ing. Polakovič mala výhrady, že poslanci nedostali v materiáloch stanovisko 

hlavného kontrolóra a že finančná komisia vzniesla k záverečnému účtu obce pripomienky, ktoré 

obsahovali viaceré opravy chýb. Kontrolór uznal, že tieto pripomienky sú opodstatnené a zapracuje ich 

do predkladaného materiálu. 

Zástupca starostu obce dal hlasovať poslancom OZ o navrhnutom uznesení:  

a) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje: 

    1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

    2. Prídel do rezervného účtu obce v sume 54 522 eur. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    X   

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh      X 

Ing. Jaroslava Polakovič    X  

p. Mária Ábrahámová     X  

 

Uznesenie nebolo schválené. 

3/ Výročná správa obce  Hviezdoslavov za rok 2015 

 

Ing. Polakovič predniesla pripomienku, že materiál obsahuje niektoré nepresnosti – napr. počet 

prevádzok a že nevie o tom, že by existoval organizačný poriadok OZ. Zástupca starostu obce dal 

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

prerokovaní  materiálu berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2015. OZ požaduje preveriť 

aktuálnosť a správnosť údajov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík      X 

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

4/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi    

       a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hviezdoslavov 

 

Ing. Polakovič sa k tomuto bodu opýtala, kto tvoril tento materiál, na čo jej kontrolór odpovedal, že ho 

vytvoril odborník na túto problematiku a že podobné VZN schvaľovali aj v Miloslavove. P. Janošík 

poznamenal, že materiál neobsahuje informáciu o určení miesta zberného dvoru, pričom nie je ani 

zrejmé, či obec má zmluvu s inou obcou o nakladaní s odpadmi. Zástupca starostu obce dal hlasovať 

o  uznesení: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje 

Všeobecne  záväzné   nariadenie č. ... /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Hviezdoslavov. 

   

 



Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    X   

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Ing. Jaroslava Polakovič      X 

p. Mária Ábrahámová     X 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

5/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hviezdoslavov o určení výšky príspevku za  

       pobyt dieťaťa v materskej škole a určení výšky príspevku na úhradu režijných nákladov  

       č.   ..../2016 

 

Ing. Polakovič poznamenala, že návrh tohto VZN nebol podľa nej zverejnený povinných 15 dní pred 

termínom schvaľovania, lebo tento materiál nevidela ani na web stránke obce. Kontrolór uznal, že táto 

lehota naozaj nebola dodržaná a odporučil teda schvaľovanie tohto VZN presunúť na ďalšiu schôdzu 

OZ. Ing. Karaba poznamenal, že materiál obsahuje výšku príspevku 12,50 EUR na mesiac, avšak 

rodičia v MŠ platia v súčasnosti 20 EUR za mesiac. 

 

Zástupca starostu obce dal na žiadosť poslancov OZ hlasovať o návrhu uznesenia: Obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu navrhuje odložiť 

schvaľovanie VZN po jeho prepracovaní a opätovnom zverejnení. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  X     

Ing. Ján Karaba  X     

p. Marián Németh  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

Uznesenie bolo schválené. 

 

6/    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 00/2016  o pravidlách  kontrolnej činnosti   

       v podmienkach samosprávy obce Hviezdoslavov 

 

Zástupca starostu dal hlasovať o navrhnutom uznesení: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a 

po prerokovaní  materiálu schvaľuje PRAVIDLÁ  kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy 

obce Hviezdoslavov 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová X     

Uznesenie bolo schválené. 

7/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

 



Kontrolór obce konštatoval, že tento materiál nebol zverejnený povinných 15 dní pred termínom 

schvaľovania a odporučil poslancom odporučil teda schvaľovanie tohto VZN presunúť na ďalšiu 

schôdzu OZ. Zástupca starosta obcu dal poslancov OZ hlasovať o návrhu uznesenia: Obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu navrhuje odložiť 

schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 do najbližšieho OZ. 
 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík X     

Ing. Ján Karaba X     

p. Marián Németh X     

Ing. Jaroslava Polakovič X     

p. Mária Ábrahámová X     

 

Uznesenie bolo schválené. 

8/ Mandátna zmluva - SÚ 

 

Zástupca starostu obce informoval poslancov, že sa jedná o zmluvu s novou pracovníčkou stavebného 

úradu. P. Marián Németh sa vyjadril, že p. Valašík mu povedal, že Ing. Pavnicová nebola predtým na 

zaškolení na našom SÚ. Ing. Polakovič vyjadrila výhrady, že v zmluve nie je definovaný pracovný čas 

Ing. Pávnicovej. Následne sa medzi poslancami rozprúdila rozsiahla diskusia o tom, ako by mal 

fungovať stavebný úrad a o tom, či to táto pracovníčka bude zvládať. Zástupca starostu obce dal 

hlasovať o navrhnutom uznesení: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  

materiálu schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s Ing. Arch. Pávnicovou vo výške 1600 €/mesiac a 

vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík   X   

Ing. Ján Karaba     X 

p. Marián Németh   X   

Ing. Jaroslava Polakovič   X   

p. Mária Ábrahámová   X   

Uznesenie nebolo schválené. 

 

9/ Rôzne 

p. Jánošík – ako dopadla žiadosť o určení školského obvodu? Ing. Karaba odpovedal, že sme ešte 

nedostali žiadne rozhodnutie. 

Ing. Polakovič – ako je možné, že ešte nebolo rozhodnuté, keď ona dostala odpoveď na žiadosť podľa 

infozákona? Ing. Karaba odpovedal, že obec nemá žiadne zákonné prostriedky, aby donútila štátny 

orgán, aby vo veci konal. 

Poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné, aby odpoveď na túto žiadosť starosta na Krajskom školskom 

úrade v Trnave urgoval.  

Prebehla diskusia ohľadom nedostačujúcich informácii a podkladov k zasadnutiam OZ.  

Ing. Karaba navrhol, že v priebehu júla zorganizuje neformálne stretnutie starostu s poslancami, na 

ktorom sa vyjasnia problémové veci a postoje.  

 

 



10/ Diskusia a interpelácie 

 

p. Ozogány – zopakoval veci ohľadne jeho aktivít na zriadenie ZŠ v budove kultúrneho domu 

a pozemkov obce 

p. Michal Kovács – upozornil, že ľudia chcú vidieť výsledky a že to nesmeruje k ničomu dobrému  

 

11/ Záver 

Zástupca starostu obce sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: p. Marián Németh      __________________ 

 

Overovatelia zápisnice: p. Marián Németh     __________________ 

 

    Mária Abrahámová     __________________ 

                   

 

 

 

 

 

        Ing. Ján Karaba 

           Zástupca starostu obce 


