
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 04.10.2016 o 18.00
hodine v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove.

Prítomní: PhDr. Marek Kúdela, starosta obce

Prítomní poslanci: p. Marek Jánošík, Ing. Ján Karaba, 
p. Mária Ábrahámová, Mgr. Peter Krempaský

Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Adela Drusková, Ing. Stanislav Fekete 
-kontrolór, Ing. Jaroslava Polakovič, p. Marián Németh

Ostatní prítomní – podľa prezenčnej listiny

NÁVRH PROGRAMU:

       
1.    Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
2.    Kontrola plnenia uznesení
3.    Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2015
4.    Zmluva o dielo so spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
5.    Predĺženie nájomnej zmluvy
6.    Prerokovanie petície občanov
7.    Rôzne    
8.    Diskusia a interpelácie
9.    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. 

Prítomní poslanci: p. Marek Jánošík, Ing. Ján Karaba, p. Mária Ábrahámová, Mgr. Peter 
Krempaský
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1a/ Starosta navrhol členov návrhovej komisie:

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu, p. Mareka Jánošíka
Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o schválení členov návrhovej komisie.

Poslanec Za Proti 
Zdržal 
sa

p. Marek Jánošík  X   
Ing. Ján Karaba  X   
Mgr. Peter Krempaský  X   
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie bolo schválené.

1b/ Starosta predniesol program zasadnutia podľa pozvánky. 
Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ o  programe zasadnutia.

Poslanec Za Proti 
Zdržal 
sa

p. Marek Jánošík  X   
Ing. Ján Karaba  X   
Mgr. Peter Krempaský  X   
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie bolo schválené.

1c/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice:

Za overovateľov zápisnice: Ing. Jána Karabu, p. Ábrahámovú Máriu
Za zapisovateľa navrhol: Mgr. Petra Krempaského
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   
Mgr. Peter Krempaský  X   
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie bolo schválené.
2/  Kontrola plnení uznesení
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Starosta  obce  vykonal  kontrolu  plnenia  uznesení,  konštatoval,  že  uznesenia  sa  priebežne
plnia.

Pán Jánošík dal otázku  pánovi starostovi ohľadom podpísania zmlúv – verejné osvetlenie – 
časť Záhrady. Pán starosta odpovedal, že zmluvy o prevode sú už podpísané s pánom 
Schwartzom. Ďalšia otázka p. Jánošíka bola ohľadom napojenia  VO, či už boli oslovené 
elektrárne. Odpoveď p. starostu: zatiaľ nie, uvažuje s prepojením, aby sa nemuselo platiť 
ďalšie odberné miesto – ak to bude tech. možné.  /predpokl.  časov. horizont   1 mesiac/.

Ďalšia otázka p. Jánošíka k Výročnej správe a Záverečnému účtu – odpoveď p.  starostu:  na 
ďalšom zastupiteľstve  bude pán kontrolór a môže sa to uzavrieť.

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   
Mgr. Peter Krempaský  X   
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie bolo schválené.

3/ Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2015

Starosta obce odprezentoval návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2015.

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ:

- Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje prídel do   
 Rezervného fondu obce vo výške prebytku rozpočtu za rok 2015, čo je 54 522 eur.

Poslanec Za Proti 
Zdržal 
sa

p. Marek Jánošík    X
Ing. Ján Karaba  X   
Mgr. Peter Krempaský    X
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie nebolo schválené.
4/   Zmluva o dielo so spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
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Starosta obce oboznámil prítomných, že ide o časť chodníka (Hviezdoslavov Hlavná ulica), 
kde sa žiadalo aj o dotáciu. Čiastku na výstavbu chodníka j e možné refundovať, kontinuálne 
beží aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V prípade pozitívneho výsledku budú FP 
refundované.

K verejnému obstarávaniu  vystúpil p. Kubička /zástupca VO SK, a.s./  v skratke – 
vysvetlenie postupu pri VO Chodník, Hlavná ulica, Hviezdoslavov.

Otázka : p. Jánošík – chýba stanovisko finančnej komisie, nie je mu jasný dopad na finančný 
rozpočet, či budú postačovať FP na vykrytie ostatných položiek (škola Miloslavov...)

Odpoveď: p. Karaba - Finančné prostriedky budú postačovať.

Otázka: p.  Kleskeň - Aká je zmluvná pokuta, keď fy. nedodrží termín, či bude v prílohe 
zmluvy časový harmonogram

Odpoveď: p.  Jánošík - 0,5% z každého dňa omeškania, do max 50% z celk. Sumy.

Odpoveď: p.  Karaba - časový harmonogram bude prílohou zmluvy.

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ:

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálov schvaľuje:
-  uzatvorenie  zmluvy  o dielo  na  dodanie  predmetu  zákazky  „Chodník  pre  peších
v obci Hviezdoslavov“ so spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., so sídlom Mokráň
záhon  4,  Bratislava  821  04  v súlade  s výsledkom  verejného  obstarávania  (výzva  na
predkladanie  ponúk  č.  367  -  WYP,vo  vestníku  verejného  obstarávania  č.  5/2016  zo  dňa
8.1.2016). 
-   objednávku na výkon stavebného dozoru od ANBRA spol.  s  r.o.  pre  investičnú akciu
„Chodník pre peších v obci Hviezdoslavov“ 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  vyčlenenie  finančných  prostriedkov  z  rozpočtu  obce  vo
výške 98.700 EUR v zmysle zmluvy o dielo a sumu vo výške 984 EUR pre výkon stavebného
dozoru od ANBRA spol. s r.o.

Poslanec Za Proti 
Zdržal 
sa

p. Marek Jánošík  X   
Ing. Ján Karaba  X   
Mgr. Peter Krempaský  X   
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie bolo schválené.

5/ Predĺženie nájomnej zmluvy (nájomný byt 04/ byt. dom č. 197 – p. Krček)
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Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálov schvaľuje predĺženie
nájomnej zmluvy s p. Jurajom Krčekom na obdobie ďalších 12 mesiacov a poveruje starostu
obce, aby uzatvoril k tejto zmluve dodatok v znení v zmysle tohto uznesenia. (nájomný byt
04/ byt. dom č. 197 – p. Krček)

Poslanec Za Proti 
Zdržal 
sa

p. Marek Jánošík  X   
Ing. Ján Karaba  X   
Mgr. Peter Krempaský  X   
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie bolo schválené.

6/ Prerokovanie petície občanov

Starosta obce odovzdal slovo členovi komisie Ing. Karabovi.  Ing. Karaba predniesol
 výsledky z overenia, konštatoval, že nebol dosiahnutý potrebný počet hlasov na vyhlásenie 
miestneho referenda, Zápisnica o overení Petície zo dňa 12.9.2016 bola zverejnená.

Za petičný výbor vystúpila p. Krupová, požiadala o  doplnenie petičných hárkov. Požiadala,
aby  22  občanov  bolo  doplnených,  požiadala  o nahliadnutie  do  petičných  hárkov.  Petičný
výbor  so  zápisnicou  a výsledkom  overenia  podpisov  nesúhlasí,  požiadali  p.  Karabu
o nahliadnutie  a umožnenie  opätovného  overenia,  nakoľko  podľa  zápisnice:  nedostatky
petície a iné záznamy,  bolo petičným výborom zistené, že oprávnené a neoprávnené hlasy sú
odlišné  v porovnaní  s hárkami  petície  podpísané  občanmi,  taktiež  sme  žiadali  vysvetlenie
prečo boli hárky č.19 a 20, ktoré sme žiadali doplniť a ktoré spĺňali všetky náležitosti boli
odmietnuté. A tiež na základe čoho bolo vykonané overenie podpisov. Odpoveď Ing. Karabu:
Overenie  podpisov bolo vykonané  podľa zoznamu voličov.  Ďalej  bolo petičnému  výboru
ozrejmené, že všetky relevantné informácie sú obsiahnuté v Zápisnici o overení Petície zo dňa
12.9.2016  a prípadné  poznámky  jednotlivých  členov  komisie  nie  sú  oficiálnym  úradným
dokumentom. Čo sa týka doplnenia hárkov, odpoveď bola doručená p. Krupovej. Ing. Karaba
sa vyjadril, že zo zoznamu boli vyškrtnutý  občania, ktorí preukázateľne nemajú trvalý pobyt.
Následne sa prerokovali  jednotlivé body petície. 

p. Dajt – / časť - Slnečnicová, Veterná, Nezábudková ulica / -doriešenie kanalizácie, ciest,
osvetlenia,  spojenia  s obcou Kvetoslavov /združenie obcí/pri riešení problémov.
- Príspevok do školy či je na ročnej alebo na mesačnej báze
Starosta – odpoveď:  príspevok je  1 x na žiaka, dokončí 9 ročnú dochádzku.
p. Ozogány – prečo nie je dotiahnutá kanalizácia do 12 bytoviek, mala byť dotiahnutá 
do 31.12.2015. P. Prešinský to prisľúbil na stavebnej komisii (zápisnica zo stav. kom.)
Starosta  odpoveď:  nebola na to uzatvorená riadna  zmluva /bývalé vedenie obce/.
p. Kleskeň (k petícii) – nedostatočná informovanosť občanov, aký je plán práce a stratégie 
obce.
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Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ:

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní petície občanov berie na 
vedomie predmetnú petíciu.                         

Poslanec Za Proti 
Zdržal 
sa

p. Marek Jánošík  X   
Ing. Ján Karaba  X   
Mgr. Peter Krempaský  X   
p. Mária Ábrahámová  X   

Uznesenie bolo schválené

7/    Rôzne / – 
8/    Diskusia a interpelácie / -
9/    Záver
Starosta obce sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.

Zapisovateľ: Mgr. Peter Krempaský ---------------------------

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba ----------------------------

p. Mária Ábrahámová ----------------------------

PhDr. Marek Kúdela

starosta obce
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