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Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, konaného dňa 07.09.2016 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. Marián Németh, Ing. Jaroslava Polakovič, p. Mária Ábrahámová 

Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Adela Drusková, Ing. Stanislav Fekete -

kontrolór, Mgr. Peter Krempaský 

 

Ostatní prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 

        

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

2.    Kontrola plnenia uznesení 

3.    Určenie poslancov OZ na overenie Petície občanov 

4.    Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov o určení výšky príspevku za  

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

       č.   00/2016 

5.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 + Stanovisko kontrolóra obce k RO č. 1/2016 

6.    Hospodárenie obce za I. polrok 2016 

7.    Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

8.    Návrh správa o výsledkoch finančnej kontroly č. 1/2016 

9.    Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt  

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

       a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hviezdoslavov 

11.  Zmluva o vecnom bremene - p. Kováčová, p. Kováč /IBV Flora/ 

12.  Rôzne 

13.  Diskusia a interpelácie 

14.  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. Marián Németh, Ing. Jaroslava Polakovič, 

p. Mária Ábrahámová 
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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     

p. Marián Németh  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  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     

p. Marián Németh  X     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

Uznesenie bolo schválené. 
 

1c/ Starosta navrhol overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 

 

Za overovateľov zápisnice: Ing. Jána Karabu, p. Ábrahámová Mária 

Za zapisovateľa navrhol: p. Mariána Németha 

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     

Ing. Jaroslava Polakovič  X     

p. Mária Ábrahámová  X     

 

 

Uznesenie bolo schválené. 
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2/  Kontrola plnení uznesení 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení, konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. 

 

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     

Ing. Jaroslava Polakovič      X 

p. Mária Ábrahámová X      

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

3/ Určenie poslancov OZ na overenie Petície občanov 

Starosta oboznámil poslancov s doručením petície občanov: 

Dňa 1.8.2016 bola do sídla Obecného úradu Hviezdoslavov doručená Petícia za vyhlásenie miestneho 

referenda v obci Hviezdoslavov o odvolaní starostu. Počnúc týmto dňom začala plynúť zákonná lehota 

– 30 pracovných dní – v ktorej je potrebné túto petíciu prešetriť a vybaviť (§ 5 z.č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v platnom znení). Je potrebné, aby v lehote: a) bolo jednoznačne stanovené, či sú 

splnené podmienky pre vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu, b)  na základe výsledkov 

prešetrenia treba v tejto lehote vyhlásiť miestne referendum, ak budú splnené zákonné podmienky – 

vyhlasuje obecné zastupiteľstvo, alebo prerokovať petíciu na obecnom zastupiteľstve, ak nie sú 

splnené podmienky pre vyhlásenie miestneho referenda a súčasne ak petíciu podpísalo aspoň 8% 

oprávnených voličov, písomne oznámiť výsledok vybavenia petície zástupcovi určenému petičným 

výborom a súčasne zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle. 

Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 27 ods. 1 stanovuje: Petičné právo sa zaručuje. Každý 

má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne 

orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Obsahom tohto 

ústavného článku je nielen právo občanov zhromažďovať podpisy pod petíciu ale aj právo občanov, 

aby ich petícia bola náležite vybavená v zákonnej lehote.  

Starosta oboznámil prítomných, že na úrad bola doručená žiadosť o doplnenie petičných hárkov. 

Petícia však bola odovzdaná 1.8.2016, kde plynie zákonom stanovená lehota 30 dní, ktorá má byť 

dodržaná.  

Starosta oznámil poslancom, že OZ má určiť 3 poslancov aby overili petíciu za odvolanie starostu 

obce /overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom/. 

Do komisie sa prihlásili: Ing. Ján Karaba, p. Mária Ábrahámová, p. Marián Németh 
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Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu určuje na overenie Petície 

občanov za  odvolanie starostu obce  týchto poslancov: Ing. Ján Karaba, p. Mária Ábráhamová, p. 

Marián Németh. 

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/   Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov o určení výšky príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole a určení výšky príspevku na úhradu režijných nákladov č.   02/2016 

Starosta obce predniesol návrh VZN o o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

a určení výšky príspevku na úhradu režijných nákladov. Po diskusii o výške príspevku, dôvodu zmeny 

VZN a pripomienkami z pracovnej porady dal starosta obce hlasovať poslancom o VZN. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Hviezdoslavov o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a určení 

výšky príspevku na úhradu režijných nákladov č. 02/2016. 

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. 
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 p. Ozogány sa informoval na výšku príspevku VZN MŠ, starosta ho informoval o výške príspevku 25€.  

 P. Ozogány vstúpil do hlasovania s poznámkou, že na schválenie VZN musí byť 3/5 väčšina, p. 

Ozogány vyhlásil, že ak hlasujú 3 poslanci z 5-tich za,  nejedná sa o 3/5 väčšinu, Ing. Karaba mu 

oznámil, že ak hlasujú 3 poslanci z 5-tich, je to trojpätinová väčšina, p. Ozogány oznámil, že to nemôže 

byť, keď 3 poslanci z 5-tich hlasovali za. 

 

5/   ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE  č. 1/2016 

Starosta obce predniesol na základe podkladov materiál rozpočtové opatrenie, po diskusii 

skonštatoval, že nakoľko neboli v rozpočtovom opatrení zahrnuté všetky položky, odkladá sa 

schválenie opatrenia na ďalší termín OZ. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu odkladá schvaľovanie na 

ďalšie zasadnutie 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. 

 

6/    Hospodárenie obce za I. polrok 2016 

Starosta obce predniesol na základe podkladov materiál Hospodárenie obce za I. polrok 2016, tak ako 

bol doruč.  poslancom. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu berie na vedomie 

hospodárenie obce za I. polrok 2016. 

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. 
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7/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

Starosta obce predniesol na základe podkladov materiál Hospodárenie obce za I. polrok 2016, tak ako 

bol doruč.  poslancom. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje  Plán kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2016  .  

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/ Návrh správy o výsledkoch finančnej kontroly č. 1/2016 

 

Starosta obce predniesol na základe podkladov materiál - Návrh  správy o výsledkoch finančnej 

kontroly č. 1/2016. 

 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  berie na vedomie správu 

o výsledkoch finančnej kontroly č. 1/2016. 

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. 
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9/ Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nájomný byt  

 

Starosta predniesol žiadosť na uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme bytu s p. Renátou Seregiovou – 

predĺženie doby nájmu o 12 mesiacov /byt č. 01, bytový dom č. 198, Hviezdoslavov/.  

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje uzatvorenie 

dodatku k zmluve o nájme bytu s p. Renátou Seregiovou – predĺženie doby nájmu o 12 mesiacov /byt 

č. 01, bytový dom č. 198, 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. 

 

10/ Všeobecne  záväzné   nariadenie č. 03 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hviezdoslavov 

Starosta obce predniesol návrh VZN o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Hviezdoslavov. Po diskusii o  dôvode zmeny VZN a pripomienkami 

z pracovnej porady dal starosta obce hlasovať poslancom o VZN.  *Pracovné verzie VZN sa budú 

označovať písmenami, následne pri hlasovaní sa im pridelí aktuálne číslo. *Ing. Polakovič, požiadala 

starostu o oslovenie okolitých obcí, ohľadom spolupráce pri odvoze odpadu z obce Hviezdoslavov na 

ich zberné dvory. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje Všeobecne  

záväzné   nariadenie č. 03 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Hviezdoslavov s pripomienkami Ing. Karabu zo dňa 24.08.2016. 

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. 
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11/ Zmluvu o vecnom bremene s pánom Jánom Kováčom a Annou Kováčovou   

 

Starosta predniesol žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o vecnom bremene pánom Jánom Kováčom 

a Annou Kováčovou /proj. IBV Flora/. 

Starosta obce  dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu  schvaľuje uzatvoriť Zmluvu 

o vecnom bremene s pánom Jánom Kováčom a Annou Kováčovou /proj. IBV Flora/ odplatne v sume 

820€ podľa znaleckého posudku s doplnením pripomienok do zmluvy od právneho zástupcu 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. 

 

 

 

12/ Rôzne 

 

Starosta oboznámil poslancov s návrhom investora Hviezdne bývanie ohľadom výstavby 

ihriska pri bytovom dome - Hviezdne bývanie, s tým, že po dokončení bude odovzdané obci:  

Poslanci požiadali o nasledovné: 

a/Dodať štúdiu certifikovaného ihriska 

b/ Predloženie štúdie 

- Starosta informoval o CP na multifunkčné ihrisko - výmena sietí, cena cca 2000€. 

- Návrh Ing. Karabu, zvážiť inštaláciu kamery na ihrisko. 

- Deň obce 1.10.2016, starosta informoval o príprave, požiadal poslancov o súčinnosť 

pri organizovaní, hľadaní sponzorov, zabezpečiť ceny na varenie guľáša, a pod. 

- Opravy ciest – v priebehu cca 2 týždňov budú realizované /dohoda o spolufinancovaní 

s investorom/: 

a/ Čerešniarka 
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b/ Obec zakúpi materiál na opravu ciest, ktorú vykoná s pracovníkom OÚ 

- p. Polakovič: otázka smerujúca ku kontajnerom a termínu ďalšieho pristavenia, 

zasielanie informácií ohľadne obecných informácii na e-mailové adresy občanom. 

Starosta oznámil, že kontajnery sú objednané, o pristavení kontajnerov do častí obce 

budú občania informovaní vopred /počíta s pristavením 2x v roku/, oznamy budú 

zasielané e-mailom občanom /databáza/.       

-  p. Jánošík: plány k zmene územného plánu, starosta navrhol stretnutie so stavebnou 

komisiou. Ing. Karaba uviedol, že by sme mali určiť regulatív zóny. 

- Starosta informoval o situácii s podnetmi p. Kleskeňa a Ozogányho na výstavbu medzi 

Hviezdoslavovom a časťou Hviezdoslavov Podháj. Celá korešpondencia OÚ 

a menovaných bola postúpená poslancom, aby sa oboznámili s relevantnosťou 

podnetov. 

13/ Diskusia a interpelácie 

- p. Lorincová Katarína: či je rozumné, aby obec znášala náklady na údržbu a prevzatie 

- plánované ihrisko pri Hviezdnom bývaní, nakoľko mnoho ľudí z Hviezdneho 

bývania nemá trvalý pobyt v obci a obec nedostane podielové dane.  

- Môže ihrisko využiť aj občan z inej časti? 

o Starosta uviedol, že ihriská a oddychové zóny môžu využívať obyvatelia zo 

všetkých častí obce. Investori by mali budovať odd. zóny vo svojich 

projektoch /jedná sa o projekty, ktoré boli vložené do ÚP obce bývalými 

starostami/. Starosta rokuje s investormi, aby v rámci svojho projektu vyčlenili 

časť pozemku  /dnes ihrisko, po čase park pre seniorov/ pre obyvateľov obce. 

Uviedol, že jeho cieľom je, aby boli vytvorené zóny pre obyvateľov našej 

obce, aby sa nepostupovalo tak, ako to bolo v minulých obdobiach /bez 

oddychových zón, chodníkov, infraštruktúry, osvetlenia/. 

- vystúpil p. Kleskeň s otázkou či je zo strany developerov snaha o rozšírenie ÚP.    

o Starosta odpovedal, že snahy sú, ale držíme sa pôvodného územného plánu, s 

tým, že momentálne  obec  neplánuje ďalšie rozširovanie bez infraštruktúry. 

o Za pôsobenia starostu p. Kúdelu na OÚ Hviezdoslavov nebol do ÚP daný ani 

m2, nakoľko vyjadril presvedčenie, že nemáme pripravenú infraštruktúru. 

Ďalšie rozširovanie ÚP sa zatiaľ neplánuje. 

o Starosta uviedol, že aj p. Kleskeň prišiel s návrhom vložiť do ÚP niektoré 

lokality, pričom starosta uviedol, že nemáme infraštruktúru. 

o Starosta uviedol, že nemáme infraštrukúru a za jeho pôsobenia na poste 

starostu, sú projekty ktoré sa budujú s riadnou cestou, chodníkom, osvetlením 

LED 
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- p. Kleskeň: je treba pozrieť územné rozhodnutie ohľadom výstavby Hviezdneho 

bývania, výstavby školy, a otázka je kde by sa dala vybudovať škola, navrhol 

stretnutie s p. Prešinským a navrhnúť mu výstavbu polyfunkčnej budovy so školou 

- ako je zamestnaná pani na stavebnom úrade?  

o Starosta uviedol, že je v pracovnom pomere na pracovnú zmluvu. 

- p. Polakovič: aby OZ požiadalo o pridelenie školského obvodu 2017. 

o  Starosta uviedol, že žiadosť odošle OÚ do dvoch dní 

- p. Novosedlíková – otázka ohľadom chodníka, kedy bude realizovaná výstavba. 

- Ing. Karaba uviedol, že chýbajú 2 veci: schválenie zmluvy s obstarávateľom v OZ plus 

narozpočtovať peniaze na výstavbu. Starosta odpovedal pani Novosedlíkovej, že sú 

vypracované projekty na chodníky. 

- p. Jánošík: je problém s aktualizáciou stránky?  

o Starosta odpovedal, že OÚ má personálny problém 

- Ako je to s dotáciou ohľadom financovania chodníka v centre obce. Žiadosť o NFP je 

podaná, môžeme stavať skôr, ak nám NFP schvália, bude suma refundovaná. 

- p. Rodanský navrhol umiestniť do zasadacej miestnosti mapu obce. 

o Starosta odpovedal, že mapa je objednaná. 

- p. Kleskeň: kto vyhral súťaž o výstavbu chodníka. 

o Odpoveď starostu: fy. Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

- p. Ozogany : otázka ohľadom školy v kultúrnom dome, prečo svietia svetlá na ulici za 

Jarošovcami , 49 RD. 

o Odpoveď starostu: Kultúrny dom hygienicky nevyhovuje pre potrebu školy, 

Osvetlenie cesty preverí OÚ. 

- P. Starych  – ohľadom tabuli obce SC-ŠA, či sa budú prekladať. Prekládka zatiaľ nie 

je možná. 

- 20.32 odchod p. Abrahámovej 

- p. Polakovič – osadiť značku obytná zóna v lokalite Záhrady   

o  Starosta uviedol, že značku osadíme pri ďalšej objednávke dopr. značiek. 
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14. Záver 

 

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

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: p. Marián Németh    ----------------------------- 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Kúdela 

starosta obce 

 


