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Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov 

konaného dňa 28.11.2022 
od 8,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA., starosta obce Hviezdoslavov 
    

Novozvolení poslanci: Ing. František Kavecký  
      Mudr. Mgr.Veronika Kodayová    

 Ing. Adam Takáč 

   RNDr. Peter Musil, PhD. 

 Mgr. Matej Lehuta 

Ing. Ján Karaba, MSc. 

Martina Špaček Weissová 

Vladimír Kirschner 

Michal Vepy 

 

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie: Zdenka Danielová 

 

Kontrolór obce: JUDr. Mário Vanc 

 

Za ekonomický úsek obce: Ing. Mária Valentínyová 
 

 

 NÁVRH PROGRAMU: 

 

01. Hymna SR, otvorenie OcZ, úvodné náležitosti 

 Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie: 

o  o výsledkoch volieb do OcZ, 

o  a o výsledku voľby starostu. 

 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ 

02. Schválenie programu zasadnutia 

03. Voľbamandátovej a návrhovej komisie 

04. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

05. Príhovor novozvoleného starostu obce 

06. Poverenie poslanca oprávneného zvolávať/viesť zasadnutie OcZ, určenie zástupcu 

starostu 

07. Zriadenie komisií OcZ a voľba predsedov 

08. Harmonogram zasadnutí OcZ na r. 2023 

09. Investičný plán projektov (IPP) na r. 2023 

10. Určenie platu starostu obce Hviezdoslavov 

11. Rôzne 

12. Diskusia a záver 
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K bodu 1 

 

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna a po jej 

odznení starosta obce Marek Lackovič, MBA otvoril ustanovujúce zasadnutie. Privítal 

všetkých prítomných a oznámil, že zasadnutie sa nahráva na audiovizuálne prostriedky. 

 

 Starosta obce Marek Lackovič, MBA určil za zapisovateľku Mgr. Anetu Taňašiovú, za 

overovateľov zápisnice určil Františka Kaveckého a Jána Karabu. Následne odovzdal 

slovo zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Hviezdoslavove Zdenke Danielovej. 

 

 Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zdenka Danielová oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí. 

 

o  za starostu obce Hviezdoslavov bol pre nasledujúce funkčné obdobie zvolený: 

 

- Marek Lackovič, MBA s počtom platných hlasov 643 
 

o za poslancov OZ Hviezdoslavov pre nasledujúce funkčné obdobie boli zvolení: 

 

- Ing. František Kavecký s počtom platných hlasov 527 
- Mudr. Mgr.Veronika Kodayová s počtom platných hlasov 526 

- Ing. Adam Takáč s počtom platných hlasov 398 
- RNDr. Peter Musil, PhD. s počtom platných hlasov 381 

- Mgr. Matej Lehuta s počtom platných hlasov 334 
- Ing. Ján Karaba, MSc. s počtom platných hlasov 312 
- Martina Špaček Weissová s počtom platných hlasov 279 

- Vladimír Kirschner s počtom platných hlasov 274 

- Michal Vepy s počtom platných hlasov 261 
 

 Marek Lackovič, MBA zložil predpísaný sľub starostu obce v znení:  

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri 

výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“ 

 

Svoj sľub potvrdil svojím podpisom.  

 

 Starosta obce, Marek Lackovič, MBA, následne prečítal zákonom predpísaný sľub 

poslancov v znení: 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ 
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Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ, ktorý potvrdili svojimi 

podpismi a od zapisovateľky Miestnej volebnej komisie si prevzali osvedčenie o zvolení. 

 

 

K bodu 2 

 

Starosta obce skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a tým pádom je obecné 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné a plynule sa môže prejsť k Uzneseniu č.1 

 

Uznesenie č. 1U/2022: 

OcZ podľa § 12 ods. 5 Zák. o obecnom zriadení schvaľuje predložený návrh programu. 
 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

 

                                                                       Predložený návrh programu bol schválený 

 

 

K bodu 3 

 

Starosta obce prítomných informoval o povinnostiach mandátovej komisie na tomto 

Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 2U/2022: 

OcZ podľa § 15 Zák. o obecnom zriadení: 

1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení František Kavecký, Adam Takáč, 

2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

a. overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného OcZ kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu, 

b. zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, 

c. podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu OcZ. 
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OcZ ďalej podľa § 15 Zák. o obecnom zriadení: 

1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení Ján Karaba, 

2. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

a. sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k 

postupu rokovania návrhy uznesení. 

 

   

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

                                                                                   Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 4 

 

Členmi mandátovej komisie Jánom Takáčom a Františkom Kaveckým prebehla kontrola 

podpísaných sľubov starostu a poslancov a čestných vyhlásení o nezlučiteľnosti funkcií. 

Mandátová komisia skonštatovala že všetky sľuby a vyhlásenia sú v poriadku a ani starosta a 

ani jeden z poslancov nevykonáva funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou starostu 

alebo poslanca. 

Následne dal starosta obce slovo Jánovi Karabovi, ako členovi návrhovej komisie na 

prečítanie Uznesenia č.3 

 

Uznesenie č. 3U/2022: 

OcZ: 

1. berie na vedomie 

a. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 

b. predloženú správu mandátovej komisie, 

2. konštatuje, že 

a. novozvolený starosta a poslanci novozvoleného OcZ zložili a podpisom potvrdili 

zákonom predpísaný sľub. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     
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Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

          Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 5 

 

Starosta obce ešte raz privítal poslancov v novom funkčnom období, pripomenul, že nás 

čakajú ťažké časy, vzhľadom na predchádzajúcu pandémiu, prebiehajúcu vojnu na Ukrajine a 

energokrízu. Čaká nás však množstvo projektov, súkromného a aj verejnoprospešného 

charakteru, a verí, že všetky rozhodnutia budú konštruktívne, prospešné pre obyvateľov a teší 

sa na spoluprácu. 

 

 

K bodu 6 

 

Za povereného poslanca oprávneného zvolávať/viesť zasadnutia OcZ a zároveň za zástupcu 

starostu navrhol starosta obce Petra Musila. Zdôraznil, že je to človek, ktorý výraznou mierou 

pomáhal pri plošných testovaniach, krízových záležitostiach v súvislosti v boji s pandémiou, 

aktívne sa angažoval pri humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a takisto jeho predsedníctvo 

v Miestnom spolku slovenského červenom kríža. 

Po schválení Uznesenia č. 4 odovzdal starosta obce slovo jeho novému zástupcovi, ktorý 

poďakoval za prejavenú dôveru a verí, že jeho funkcia bude prinášať prospech pre obec. 

 

Uznesenie č. 4U/2022: 

OcZ podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zák. o obecnom zriadení: 

poveruje poslanca Petra Musila, za podmienok v príslušných ustanoveniach Zákona o 

obecnom zriadení, zvolať a viesť zasadnutie OcZ. 

 

OcZ ďalej podľa § 13b Zák. o obecnom zriadení: 

berie na vedomie určenie zástupcu starostu poslanca Petra Musila. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

  

       Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 7 

 

Starosta obce informoval o tom, že sa navrhuje zriadiť šesť komisií plus jedna, ktorú definuje 

Ústavný zákon č.357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ver. 

funkcionárov v znení nesk. Predpisov a jeho príslušných ustanovení. Komisia kultúry, 

vzdelania a športu sa rozdelila na dve samostatné komisie- Komisia pre kultúru a šport 

a Komisia pre vzdelávanie. Je možné, že časom sa zriadia ďalšie komisie, starosta obce 

eviduje záujem o vytvorenie ďalších komisií.  

Po schválení Uznesenia č. 5 starosta obce zagratuloval predsedom a predsedníčkam komisií. 

 

Uznesenie č. 5U/2022: 

OcZ podľa § 15 Zák. o obecnom zriadení: 

1. zriaďuje: 

a. Komisiu územného plánovania, výstavby a rozvoja, 

b. Komisiu pre kultúru a šport, 

c. Komisiu pre vzdelávanie, 

d. Sociálnu komisiu, 

e. Komisiu pre rozpočet, financie a správu majetku obce, 

f. Komisiu pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku, 

2. vymedzuje úlohy komisie tak ako je popísané na oficiálnom webovom sídle obce 

Hviezdoslavov, v sekcii Samospráva obce – Obecné zastupiteľstvo – Komisie OcZ. 

 

OcZ ďalej podľa § 15 Zák. o obecnom zriadení: 

volí za predsedu/predsedníčku: 

a. Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja poslanca F. Kaveckého. 

b. Komisie pre kultúru a šport poslankyňu V. Kodayovú, 

c. Komisie pre vzdelávanie poslanca M. Lehutu, 

d. Sociálnej komisie poslanca M. Vepyho, 

e. Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce poslanca J. Karabu, 

f. Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku poslanca A. Takáča. 

 

OcZ ďalej podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií ver. funkcionárov v znení nesk. predpisov a jeho príslušných ustanovení: 

zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu a za jej predsedu volí poslanca J. Karabu. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijat 
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K bodu 8 

 

Starosta obce predložil návrh 8 termínov plánovaných zasadnutí OcZ. Navrhované sú 

prevažne posledné štvrtky v mesiaci kvôli väčšej aktuálnosti ekonomických prehľadov. 

 

 

Uznesenie č. 6U/2022: 

OcZ schvaľuje harmonogram plánovaných zasadnutí OcZ na r. 2023 nasledovne: 

1. 23.2.2023 

2. 30.3.2023 

3. 27.4.2023 

4. 25.5.2023 

5. 22.6.2023 

6. 21.9.2023 

7. 26.10.2023 

8. 14.12.2023 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 9 

 

Starosta obce predložil Investičný plán projektov na rok 2023 z dôvodu, aby sa stihol včas 

precizovať rozpočet a aby bol akceptovaný poslancami. Investičný plán sa priebežne 

reportuje, výstupy sa pravidelne prerokúvajú. 

 

Hlavnými prioritami obce Hviezdoslavov na rok 2023 sú: 

- Projekt výsadby zelene- k tomuto projektu je už zmluva podpísaná 

- Interiérová obnova Kultúrneho domu Hviezdoslavov- boli sme vyzvaní na 

doplnenie žiadosti, nakoľko sa zistilo, že Kultúrny dom je založený v prospech 

ŠFRB z roku 2004 

- Vodozádržný park Hviezdoslavov- zmluva so zhotoviteľom je už podpísaná 

- Nový zberný dvor Hviezdoslavov- žiadosť bola podaná teraz 

- budovanie strešných a solárnych systémov na obecné budovy 

- rekonštrukcia chodníka pre peších, Hlavná ulica- bude sa realizovať v súčinnosti 

s Trnavským samosprávnym krajom 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v starej časti obce 
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- dobudovanie vodovodu a kanalizácie 

- Obecná základná škola vo Hviezdoslavove- Podháji 

 

 

Uznesenie č. 7U/2022: 

OcZ berie na vedomie predložený Investičný plán projektov na r. 2023. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 10 

 

Predkladateľom tohto bodu je poslanec Ján Karaba a týka sa platu starostu. Ján Karaba 

vysvetlil, že plat starostu sa skladá z 2 častí- prvá časť je fixná, určená zákonom a druhá časť 

je časť, ktorá ku ktorej sa vyjadruje OcZ. Práve z dôvodu, že výsledky sú viditeľné a aktivity 

starostu obce vedú k rozvoju obce navrhuje zvýšenie o 60%.  

František Kavecký zdôraznil, že starosta obce išiel prvé dva roky na základnom plate, 

zúčastňuje sa na všetkých spoločenských podujatiach, je k dispozícií pre obyvateľov obce 

v podstate stále a preto sa tiež prikláňa k tomuto návrhu. Ján Karaba doplnil, že je možné 

rovnako ako zvýšenie aj zníženie platu a OcZ má právo kedykoľvek tento interval zmeniť. 

JUDr. Mário Vanc doplnil, že v minulosti bolo možné zvýšenie až o 70%, čo sa zmenilo na 

dnešných 60% a druhá časť platu odzrkadľuje náročnosť a navýšenie práce. 

Starosta obce poďakoval za prejavené slová a vyjadril potrebu obsadiť pozíciu prednostu 

obecného úradu, nakoľko pri aktuálnom počte zamestnancov a počte kompetencií je to 

nevyhnutné. 

 

Uznesenie č. 8U/2022: 

OcZ v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s poukazom na 

§ 3 a 4 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov určuje 

Marekovi Lackovičovi, MBA plat za výkon funkcie starostu obce Hviezdoslavov ako súčin 

nasledovných hodnôt: 

• suma priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle § 3 ods. 1 

Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest (ďalej len ako „zákon“) a 

• násobok podľa príslušnej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov obce 

Hviezdoslavov v zmysle § 4 ods. 1 zákona; 
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a rozhodlo, že plat Mareka Lackoviča, MBA za výkon funkcie starostu obce Hviezdoslavov 

sa v zmysle § 4 ods. 2 zákona zvyšuje o 60 %. 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Starosta predniesol Dôvodovú správu k návrhu náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v 

súlade s § 2 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z. z.  

Dôvodom nemožnosti vyčerpať dovolenku do skončenia mandátu pre volebné obd. 2018-

2022 bola: a) nevyhnutnosť vedenia projektov zmapovaných v Investičnom pláne projektov 

(viď bod č. 9 rokovania OcZ), b) riadenie núdzovej & mimoriadnej situácie v súvislosti s 

pandémiou Covid-19 z pozície predsedu miestneho krízového štábu v r. 2020 – 2021, c) 

riadenie interných procesov súvisiacich s vojnou na Ukrajine (realizácia centra potravinovej 

pomoci, realizácia humanitárnych výjazdov, krízová komunikácia a zabezpečovanie procesov 

gestorovaných na úrovni samosprávy) či d) manažovanie energokrízy na úrovni samosprávy; 

„vďaka“ čomu došlo k akumulácii nároku na dovolenku, ktorý pri prirátaní nároku za rok 

2022 nebolo možné počas roku 2022 v plnej miere vyčerpať bez ohrozenia prevádzky a 

rozpracovaných projektov.  

Jedná sa o dovolenku v rozsahu 27 dní. 

 

Uznesenie č. 9U/2022: 

OcZ schvaľuje Marekovi Lackovičovi, MBA v súlade s § 2 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z. z. 

náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 27 dní. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Ján Karaba X     

František Kavecký X    

Vladimír Kirschner X    

Veronika Kodayová X     

Matej Lehuta X    

Peter Musil X   

Martina Špaček Weissová X     

Adam Takáč X     

Michal Vepy X     

      Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 11 

 

Starosta obce v skratke pripomenul : 

- plánované výlety na vianočné trhy do Budapešti a do Viedne 

- akcia Mikuláša, ktorá sa uskutoční v Parku P.O.Hviezdoslavova v nedeľu 

4.12.2022 

- aktuálne prebiehajúca inštaláciu vianočnej výzdoby v obci 

- plánované otvorenie pošty v priebehu januára 2023, skultúrnenie vchodu zeleňou 

v spolupráci s úsekom údržby a dopravné značenie s cieľom upokojiť dopravu 

v centre obce 

- nové autobusové spojenia v obci 

- Hviezdoslavov má podľa INEKO najlepšie finančné zdravie 

-  aktualizované veci ohľadom kanalizácie a vodovodu 

- inštalácia nového detského ihriska v Záhradách 

- nový moderný priechod pre chodcov z Obchodnej  

- nová organizačná štruktúra 

-  

 

K bodu 12 

 

O slovo sa prihlásil JUDr. Mário Vanc, ktorý poďakoval za prácu starostovi a poslancom. 

Poslancov vyzval na aktívny prístup k práci a poprial im veľa šťastia. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a uzavrel Ustanovujúce zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Hviezdoslavov. 

 

 

V Hviezdoslavove 28.11.2022 

 

 

 

Zapisovateľ:  Mgr. Aneta Taňašiová     ___________________ 

 

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:   Ing František Kavecký    _________________________ 

 

     Ing. Ján Karaba, MSc.    _________________________ 

 

 

 

 

             __________________________ 

         Marek Lackovič, MBA 

                 Starosta obce 

 

 

 


