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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov 
konaného dňa 14.12.2017 od 18,00 hod. v zasadacej miestnosti budovy obecného úradu vo 

Hviezdoslavove 

 

Prítomní:     PhDr. Marek Kúdela, starosta obce 

     Ing. Stanislav Fekete, kontrolór 

     Ing. Katarína Gergelová, účtovníčka 

 

Prítomní poslanci:   Mária Abrahámová, od 18,46 hod 

     Marek Jánošík 

     Ing. Ján Karaba  

  Mgr. Peter Krempaský, do 19,04 hod. 

  Ing. Jaroslava Polakovič 

Neprítomní poslanci: Ing. Ľubor Štefík - ospravedlnený 

     Marián Németh - ospravedlnený 

    

Ostatní prítomní:    Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Výročná správa obce za rok 2016 

4. Návrh Rozpočtu obce na roky 2018 až 2020 + Stanovisko 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

6. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017 

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom pozemku 

8. Návrh na zmenu uznesenia č. 17/2017 

9. Zmluva o zriadení Združenia Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka 

10. Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny 

11. Projekt kanalizácie a vodovodu – Hviezdoslavov 

12. Rôzne 

13. Diskusia a interpelácie 

14. Záver 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Hviezdoslavove otvoril PhDr. Marek Kúdela, 

starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov OZ, a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

 

Prítomní poslanci:  

Poslanec Áno Nie 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík   

Ing. Jaroslava Polakovič x  

p. Mária Ábrahámová    
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K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol : Ing. Jána Karabu a p. Mareka Jánošíka a dal 

poslancom OZ hlasovať o schválení členov návrhovej komisie: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová      

       Návrhová komisia bola schválená 

 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a nakoľko nikto nenavrhol 

doplnenie, dal poslancom OZ hlasovať o programe v znení: 

 

Program: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Výročná správa obce za rok 2016 

4. Návrh Rozpočtu obce na roky 2018 až 2020 + Stanovisko 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

6. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017 

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom pozemku 

8. Návrh na zmenu uznesenia č. 17/2017 

9. Zmluva o zriadení Združenia Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka 

10. Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny 

11. Projekt kanalizácie a vodovodu – Hviezdoslavov 

12. Rôzne 

13. Diskusia a interpelácie 

14. Záver 

 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová      

       Program rokovania bol schválený 
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Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice a uznesení p. Mgr. Petra Krempaského a Ing. 

Jána Karabu a za  zapisovateľku Ing. Katarínu Gergelovú a dal poslancom OZ o návrhu 

hlasovať: 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová      

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení. 

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

plnia.  

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia č. 86/2017: 

Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 

vedomie plnenie uznesení zo zasadnutí OZ. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3 

Výročná správa obce za rok 2016 

Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete stručne oboznámil poslancov s obsahom 

Výročnej správy obce za rok 2016. Nakoľko neboli žiadne otázky, starosta obce dal  

poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia č. 87/2017: 

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

Výročnú správu obce za rok 2016. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x    

Ing. Ján Karaba x    
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p. Marián Németh     

Mgr. Peter Krempaský x    

Ing. Ľubor Štefík     

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x    

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Návrh Rozpočtu obce na roky 2018 až 2020 + Stanovisko 

Účtovníčka obce Ing. Katarína Gergelová oboznámila prítomných a poslancov s návrhom 

rozpočtu obce na rok 2018 a roky 2019-2020. Zároveň hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav 

Fekete oboznámil prítomných so Stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu 

na roky 2018 až 2020. Vzhľadom na to, že návrh rozpočtu obce na roky 2018 až 2020 je 

zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách  a  navrhnutá výška jednotlivých častí 

rozpočtu je stanovená na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne 

záväzných nariadení obce a na základe uzatvorených zmlúv odporučil poslancom obecného 

zastupiteľstva, aby  

a)  návrh rozpočtu na rok 2018 schválili, 

b)  návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 vzali na vedomie. 

K prejednanému bodu neboli žiadne pripomienky a preto starosta obce dal poslancom OZ 

hlasovať: 

Návrh uznesenia č. 88/2017: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu 

 a) schvaľuje  Rozpočet obce na rok 2018 

 b) berie na vedomie Rozpočty obce na roky 2019 a 2020 

 c) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu na roky 2018   

až 2020 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x    

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová      

Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 5 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov s návrhom Plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2018. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia č. 89/2017: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   
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Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová    

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6 

Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017. 

Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov so správou o výsledku finančnej 

kontroly vykonanej podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

schváleného uznesením č. 8/77/2017 zo dňa 06.07.2017. 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia č. 90/2017:  

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová    

       Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 7 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom pozemku 

Starosta obce informoval poslancov a prítomných, že do obchodnej verejnej súťaže 

o prenájom pozemku o výmere 284 m2 evidovanom na LV č. 177, p.arc. číslo 116/1 

v katastrálnom území obce Hviezdoslavov bola doručená v stanovenom termíne jedna ponuka 

v zalepenej obálke, ktorú odovzdal Ing. Jaroslave Polakovič a p. Marekovi Jánošíkovi, aby 

obálku skontrolovali, otvorili a oboznámili poslancov s ponukou. Ponuka bola od I. 

Mihaloviča s manželkou Júliou, ktorí ponúkli za prenájom pozemku o výmere 284 m2 

evidovanom na LV č. 177, p.arc. číslo 116/1 v katastrálnom území obce Hviezdoslavov 0,50 

eur/m2/rok, s odôvodnením, že pozemok si prenajímajú na nekomerčné využívanie, aby 

zabránili neustálemu znečisťovaniu tejto časti zo strany návštevníkov susedného 

pohostinného zariadenia a ochránili a skrášlili si tak prístup k svojmu pozemku ako i k ďalším 

v tejto lokalite, využívaných na záhrady. Ponuka obsahovala aj návrh zmluvy na prenájom. Po 

oboznámení sa s návrhom, poslanci skonštatovali, že je potrebné zmluvu predložiť právnikovi 

obce na kontrolu a po úpravách zaslať poslancom na prípadné pripomienky.  

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia č. 89/2017: 
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OZ na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu a na základe vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže schvaľuje prenájom pozemku evidovanom na LV č. 177, p. č. 116/1 druh 

pozemku ostatné  plochy o výmere 284 m2 v katastrálnom území obce Hviezdoslavov za cenu 

0,50 Eur/m2 /rok Igorovi Mihalovičovi a Júlii Mihalovičovej, bytom Hviezdoslavov č. 226. 

OZ žiada starostu obce o predloženie zmluvy pred jej podpisom.  

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x    

Ing. Ján Karaba x    

p. Marián Németh     

Mgr. Peter Krempaský x    

Ing. Ľubor Štefík     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová     

Uznesenie nebolo schválené 

 

 

K bodu 8 

Návrh na zmenu uznesenia č. 17/2017 

Poslanci OZ na svojom zasadnutí dňa 30.3.2017 schválili uznesenie č. 17/2017, podľa ktorého 

„Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

a) berie na vedomie aktuálny stav vyrubených miestnych poplatkov za rozvoj,   

b) schvaľuje zámer využitia poplatkov za rozvoj na nasledujúce projekty: 

- oprava verejných komunikácii – ulica Školská, Česká, Čerešňárka, Rybničná 

- doplnenie vybavenia detského ihriska pri MŠ 

- úprava parku P.O. Hviezdoslava 

- úprava verejne prístupného parku - okolia rybníka v Podháji  

- osadenie smetných nádob v obci – pri chodníku na Hlavnej ulici, Podháj 

- výstavba chodníkov v obci – chodník do Podhája, chodník Čerešňárka 

- osadenie retardérov v obci  

- výsadba zelene v obci. 

Nakoľko niektoré časti v bode b) schváleného uznesenia neboli v súlade so zákonom, hlavný 

kontrolór obce navrhol zmenu tejto časti. Po krátkej diskusii k tomuto bodu dal starosta obce 

poslancom OZ hlasovať: 

 

Návrh uznesenia č.  92/2017: 
  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje zmenu 

Uznesenia č. 17/2017 v časti b): 

 b) schvaľuje zámer využitia poplatkov za rozvoj na nasledujúce projekty: 

- výstavba chodníkov v obci – chodník do Podhája, chodník Čerešňárka 

- výsadba zelene v obci 

- projektové dokumentácie 

- výstavba MŠ  

- iná investičná činnosť v zmysle zákona 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   
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Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová    

       Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9 

Zmluva o zriadení Združenia Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka 

Starosta obce predložil poslancom na základe uznesenia 16/2017, kde bol schválený zámer 

založiť združenie obcí, Zmluvu o zriadení Združenia Kvetoslavov, Veľká Paka,  

Hviezdoslavov, vrátane stanoviska právneho zástupcu. 

Uzavretie Zmluvy o zriadení Združenia Kvetoslavov, Veľká Paka, Hviezdoslavov, nám dáva 

možnosť, ako riešiť situáciu so základnou školou. Krajský školský úrad v Trnave deklaroval, 

že ako združenie troch obcí máme vyššiu šancu získať finančný príspevok na výstavbu 

základnej školy 1-9. Miestom výstavby by bola Obec Kvetoslavov, nakoľko disponuje 

vhodným pozemkom, intraštruktúrnym napojením – vodovod, kanalizácia, plyn, komunikácie a 

v objekte je aj ihrisko.  

Pracovník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Štefan 

Chudoba, vyslovil podporu myšlienke výstavby školy, ale v rámci združenia - Kvetoslavov, 

Veľká Paka, Hviezdoslavov. 

Po krátkej rozprave dal starosta obce poslancom OZ hlasovať: 

 

Návrh uznesenia č.  93/2017 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje:  

a) účasť obce Hviezdoslavov, ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom: Združenie 

obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka, so  sídlom: Kvetoslavov 258, 930 41  

Kvetoslavov. 

b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí s názvom: Združenie obcí Kvetoslavov, 

Hviezdoslavov a Veľká Paka podľa predloženého návrhu. 

c) Stanovy Združenia obcí   Združenie obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka 

podľa predloženého návrhu v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nadpolovičnou väčšinou všetkých 

poslancov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová    

       Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10 
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Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny 

Starosta obce informoval poslancov, že ide o Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny, ktorý 

uzatvárame na rok 2018. K vývoju cien elektriny nám bolo doručené nasledovné stanovisko 

ZSE: Cenu na kalendárny rok 2018 v elektrine ovplyvňujú viaceré faktory. Okrem cien 

komodít (uhlie, plyn, emisné povolenky), ktoré predstavujú skôr „očakávania“ je to aj 

odhadovaný priemer cien spotu na rok 2017, ktorý ukazuje už „realitu“.   

Hlavný dôvod rastu cien je tvar krivky cien uhlia. Dočasné problémy (počasie, obmedzenia 

ťažby) spôsobovali krátkodobo vyššie ceny, ale z dlhodobého hľadiska je motorom rastu 

vývoj v Číne (spotrebúva 50% celosvetovej spotreby uhlia). Vzhľadom k tomu, že tento rok 

čínska ekonomika dosahuje pravidelne lepšie výsledky ako sa čakalo, tieto sa okamžite 

prenášajú do cien elektriny. 

Akákoľvek ďalšia udalosť (výsledky kontroly francúzskych jadrových elektrární úradom 

jadrového dozoru) bude posúvať trhy ďalej smerom nahor. V prípade, že sa časom potvrdí 

problém na jadrovom parku vo Francúzsku očakávame aj zásadný nárast ceny plynu, ktorý sa 

bude pri odklone od jadrovej energetiky podieľať na výrobe elektriny oveľa väčším podielom. 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia č. 94/2017 

  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje uzatvoriť 

Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny na rok 2018, zabezpečení distribúcie elektriny 

a prevzatí zodpovednosti za odchýlku a poveruje starostu podpísať Dodatok k Zmluve 

o dodávke elektriny na rok 2018. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová    

       Uznesenie bolo schválené. 

 

O 18,46 hod. prišla na zastupiteľstvo poslankyňa Mária Ábrahámová. 

  

K bodu 11 

Projekt kanalizácie a vodovodu – Hviezdoslavov /Záhrady/ 

Poslankyňa Ing. Jaroslava Polakovič spracovala na zastupiteľstvo materiál, kde v dôvodovej 

správe uviedla: 

„Obyvatelia Hviezdoslavova, časti Záhrady vo všeobecnosti vnímajú neexistenciu kanalizácie 

a vodovodu ako jeden z najzávažnejších nedostatkov našej obce. V priebehu uplynulých 

rokov sa výrazne zvýšila zastavanosť tejto časti nad rámec a víziu vychádzajúcu z územného 

plánu a územného rozhodnutia pre jednotlivé časti, čo predstavuje záťaž na životné prostredie 

a zvyšuje riziko jeho znečistenia (kvalita vody už dnes vo viacerých lokalitách nevyhovuje 

pitnej vode).  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hviezdoslavov na roky 2015 – 2020 

stanovil ako svoje prvotné rozvojové ciele: 
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„1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd a zásobovania obyvateľov 

pitnou vodou v obci Hviezdoslavov” 

„3. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi rozvojovým centrom a jeho zázemím vo verejných 

službách a vo verejných infraštruktúrach.“ 

Ako ďalšie plán a národný program rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre 

územie SR, vychádzajúci z Implementácie smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a 

Rady z 23.10.2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti 

vodného hospodárstva, počíta s vybudovanou kanalizáciou a vodovodom v obciach nad 2000 

obyvateľov do roku 2021 na zníženie znečistenia podzemných vôd. Pri súčasnom 

demografickom rozvoji obce bude tento limit v krátkodobom horizonte prekročený a obec 

bude nútená riešiť financovanie zastrešujúcich projektov. Preto je nevyhnutné mať pripravené 

projektové dokumentácie a materiály potrebné k samotnej realizácii.  

Na základe vyššie uvedeného, je vybudovanie kanalizácie a vodovodu v súčasnosti prioritným 

rozvojovým projektovým zámerom, ktorý je možné zo strany obce riešiť. Náklady na 

vypracovanie projektovej dokumentácie je možné kryť príjmom z miestneho poplatku za 

rozvoj (VZN 01/2017), nakoľko v uvedenej lokalite v tomto roku prebiehala a stále prebieha 

rozsiahla výstavba. Tento zámer poskytuje obci možnosť ako reinvestovať miestny poplatok 

za rozvoj v časti Záhady. Táto investícia by mohla zo strany obyvateľov byť vnímaná ako 

motivačný faktor k prihláseniu sa na trvalý pobyt.  

Po rozprave sa OZ dohodlo na znení uznesenia, o ktorom starosta obce dal poslancom OZ 

hlasovať: 

 

Návrh uznesenia č. 95/2017: 
  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

a) schvaľuje zámer doplnenia projektovej dokumentácie na kanalizáciu a vodovod pre 

územie celej obce, vrátane časti Podháj a Záhrady 

c) poveruje starostu, aby zrealizoval verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej 

dokumentácie 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Ľubor Štefík    

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x   

       Uznesenie bolo schválené. 

 

O 19,04 hod Mgr. Peter Krempaský sa ospravedlnil a opustil rokovanie OZ. 

 

K bodu 12 a 13 

Rôzne a Diskusia a interpelácie 

 

Starosta obce informoval poslancov a prítomných: 

- podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok – Prístavba materskej školy 

Hviezdoslavov formou modulov bola odoslaná na TTSK; 

- dokončuje sa chodník Hviezdoslavov – Podháj, kde bude aj nové verejné osvetlenie 
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- prebehlo ďalšie jednanie s p. Prešinským ohľadom výstavby chodníka Hviezdne bývanie 

popri hlavnej ceste smerom k stanici Kvetoslavov. Predbežný projektantský rozpočet je vo 

výške 210 tisíc Eur, investor rieši projektovú dokumentáciu a chýbajúce stanoviská 

dotknutých orgánov  

- pripomenul, že je neprípustné parkovanie osobných i nákladných automobilov na 

chodníkoch 

- riešili sme vyvážanie zeminy v časti Podháj 

- zbytky stavebného odpadu, ktoré boli rozfúkané po obci a apeluje na stavebníkov, aby si 

tento lepšie zabezpečili, aby nedochádzalo k znečisťovaniu obce 

p. Ing. Polakovič: 

 - požiadala, aby stavebný úrad vyzval stavebníkov v časti Záhrady, aby čistili 

komunikácie od zeminy 

 - aby stavebný úrad preveril, či stavebník v zadnej časti Záhrad má oprávnenie jazdiť 

a využívať komunikácie v existujúcej časti Záhrady I. 

 - Ing. Pavnicová nedodala informáciu o zmene stavebného povolenia na prebiehajúce 

stavby v časti Záhrady. 

p. Melková  – prečo, z akého dôvodu a na základe čoho bol v obci schválený poplatok za 

rozvoj vo výške 35,00 Eur a na čo sa tento poplatok použije – pani Melkovič odpovedali 

samotní poslanci. 

p. Lackovič  – podal návrh, ako by sa dali obyvatelia motivovať k prihlasovaniu na trvalý 

pobyt – bezplatné kurzy anglickej konverzácie pre začiatočníkov a pokročilých, vždy 

v nedeľu podvečer.  Obecný úrad by občanom poskytol na tento čas Kultúrny dom. 

Ing. Gergelová namietla, že z ekonomického hľadiska by obec mala neúmerne zvýšené 

náklady pri  – (mzdové, energie, vodné a stočné a pod.).?? 

Starosta uviedol, že privíta každú pozitívnu aktivitu a podporí ju. 

p. Ozogány – prečo starosta fotil jeho dom? – pracovníci stavebného úradu len 

zdokumentovávali čiernu stavbu v susedstve, vrátane poskytovania energií čiernym stavbám 

pánom Ozogányom 

 - spochybňoval nástup náhradníka – poslanca Ing. Štefíka na post. Poslanci ho v jeho 

prejave zastavili, nakoľko po podnete p. Ozogánya na prokuratúre, je tento problém v riešení. 

Následne sa rozprúdila sa nekontrolovateľná diskusia. 

 

K bodu 14 

Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným občanom za účasť a zasadnutie 

zastupiteľstva ukončil. 

 

V Hviezdoslavove, 22.12.2017 

 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Gergelová 

 

Overovatelia zápisnice: p. Mgr. Peter Krempaský  .....................................

    

    p. Ing. Ján Karaba   ..................................... 

 

 

PhDr. Marek Kúdela 

               Starosta obce 


