
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov 

konaného dňa 27.4.2017 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: Ing. Ján Karaba 

   Marek Jánošík 

   Marián Németh 

   Mária Abrahámová 

   Mgr. Peter Krempaský – od 18:16 hod 

Neprítomní:  Ing. Jaroslava Polakovič – ospravedlnená 

   Mgr. Adela Drusková– ospravedlnená 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

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

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku OZ 

4. Hospodárenie obce za I. štvrťrok  2017 

5. Zriadenie dočasnej komisie 

6. Zmluva o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  

7. SKATE PARK – atrakcia pre mládež 

8. Rôzne 

9. Diskusia a interpelácie 

10. 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 x   

Mgr. Peter Krempaský         x * 

Mgr. Adela Drusková   x 

Ing. Jaroslava Polakovič  x 

p. Mária Ábrahámová x   

 Príchod 18.16 hod. 



K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol do návrhovej komisie: Ing. J. Karabu a M. 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 x     

p. Mária Ábrahámová x     

   Návrhová komisia bola schválená. 

 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky, keďže nebola navrhnutá 

žiadna zmena, dal poslancom OZ o programe zasadnutia hlasovať: 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

p. Mária Ábrahámová x     

   Program bol schválený. 

Starosta obce za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol: p. Máriu Ábrahámovú, Ing. Jána 

Karabu.Za zapisovateľa: Ing. Katarínu Gergelovú 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

p. Mária Ábrahámová x     

  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 hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

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 x     

p. Mária Ábrahámová x     

       Uznesenie bolo schválené. 

 



K bodu 3 

 

Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku OZ 

Kontrolór obce sa ujal slova a na úvod skonštatoval, že od 1. júla 2015 nadobudol 

účinnosť zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa jednak 

zrušil zákon č. 346/1990 Zb., ako aj novým spôsobom sa upravili podmienky postupu pri 

zmenách v zložení zastupiteľstva v prípade zániku mandátu poslanca OZ a nástupu 

náhradníka. Podľa pôvodného znenia Čl. 3 ods. 6 Rokovacieho poriadku v takomto prípade:  

„ Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdnil    

   mandát poslanca“   

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. je postup nasledovný. 

„(2) Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na    

       úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného  

       zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.“ 

Z uvedeného je zrejmé, že nastúpenie náhradníka je objektívnou právnou skutočnosťou, ktorá 

nastáva priamo zo zákona, a to nezávisle od vôle starostu obce alebo obecného zastupiteľstva. 

Nie je preto potrebné, aby o to tejto skutočnosti  nejaký orgán obce rozhodol alebo ju 

konštatoval. Po odovzdaní „Osvedčenia“ náhradník na najbližšom zasadnutí OZ zloží 

zákonom predpísaný sľub a ujme sa výkonu mandátu poslanca.  

A navrhol Dodatok rokovacieho poriadku v článku 3 rokovacieho poriadku v znení: 

 „Článok 3 

(1) Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká v súlade s platnou právnou úpravou.    

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) sa môže svojho mandátu vzdať  

z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu. 

(3) Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do 

zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením 

obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. 

(4) Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník 

kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného zastupiteľstva v tom 

istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa 

postupuje v súlade s platnou právnou úpravou.  

(5) Nastúpenie náhradníka vyhlási starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na 

úradnej tabuli obce. Túto skutočnosť potvrdí osvedčením.“ 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

a) schvaľuje Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku OZ, 

b) ukladá Obecnému úradu zapracovať text Dodatku č. 1  Rokovacieho  poriadku do jeho    

    pôvodného znenia a takéto znenie zverejniť na web stránke obce.  

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

p. Mária Ábrahámová x     

       Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



 

K bodu 4 

 

Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2017 

Kontrolór obce informoval prítomných o výsledku hospodárenia obce za I. štvrťrok 2017: 

 

 

 

 

 

 

Plnenie rozpočtu obce za I. Q.  2017 – výdavky 

 

 

 
Pol Názov výdavkovej položky  Rozpočet 

2017 
Skutočnosť 

I.Q.2017 
Plnenie 

v % 

 

BEŽNÉ  VÝDAVKY 459 690      94 926     20,7 
611 Mzdy, platy, odmeny 184 867      38 349     20,7 

62 Poistné do SP + ZP 48 727      13 926     28,6 

63 Tovary a ďalšie služby 209 075      39 984     19,1 
 

z toho:  cestovné 3 000           361     12,0 
 

na energie + poštovné 44 823      17 574     39,2 
 

na materiál 29 177        2 996     10,3 
 

dopravné 400              0       x 
 

na opravy 41 956           222       0,5 
 

na služby 89 720      18 831     21,0 

64 Bežné transfery 15 068        2 194     14,6 

65 Splácanie úrokov z istiny úverov 1 953           473     24,2 
 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 88 801      50 000     56,3 

712 Nákup budov alebo ich častí 0               0       x 

713 Nákup strojov, prístrojov 0               0       x 

716 Projektová dokumentácia 0               0       x 

717 Realizácia stavieb 88 801      50 000    56,3 

718 Rekonštrukcia a modernizácia 0               0       x 
 

FINANČNÉ  OPERÁCIE 7 800        1 965    25,2 

821 Splácanie istín z úverov 7 800        1 965    25,2 

821 Splácanie istín z bankových úverov 0               0 
 

 

VÝDAVKY  CELKOM 556 291    146 891    26,4 

 

 



 

 

 

Plnenie rozpočtu obce za I. Q. 2017  -  príjmy 

 

 Pol Názov príjmovej položky Rozpočet Skutočnosť Plnenie 
  2017 I.Q. 2017 V % 
        

  BEŽNÉ  PRÍJMY 467 490    170 866         36,5 

100 PRÍJMY  DAŃOVÉ 395 912    137 162         34,6 

111 Podielové dane 280 912      81 327         29,0 

121 Daň z nehnuteľností   70 000        7 902         11,3 

133 Dane za tovary a služby  45 000      47 933       106,5 

133 013 z toho:  poplatok za KO      41 000      47 604       116,1 

133 
015 

Poplatok  za rozvoj        2 000              0           x 

200 PRÍJMY  NEDAŇOVÉ 71 278     30 011         42,1 

212 Príjmy z vlastníctva 34 056       7 564         22,2 

221 Poplatky(stavebne) 31 222     19 550         62,6 

222 Pokuty                0              0            x 

223 Poplatky a platby   6 000       1 020         17,0 

242 Z vkladov                0              0           x 

292 Ostatné príjmy           0       1 877           x 

300 BEŽNÉ GRANTY a TRANSFERY      300       3 693  

311 Granty        0               0  

312 Transfery zo ŠR          300       3 693  

  KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY         0              0           x 

231 Príjem  z predaja  z kapitálových aktív         0              0           x 

233 Z predaja pozemkov         0              0           x 

  KAPITÁLOVÉ GRANTY a TRANSFERY         0              0           x 

321 Kapitálové granty tuzemské         0              0           x 

322 Kapitálové granty zo ŠR          0              0           x 

  FINANČNÉ  OPERÁCIE      88 801     88 801       100,0 

453 Príjmy z minulých rokov 88 801     88 801       100,0 

513 Úver          0              0          x 

  PRÍJMY  CELKOM    556 291   259 667        46,7 

 

 

 

 



Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

 

Uznesenie: 

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

hospodárenie obce za I. štvrťrok 2017 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 5 

Zriadenie dočasnej komisie 

Starosta obce v súvislosti s prideľovaním nájomného bytu informoval prítomných že podľa 

VZN obce č. 3/2012 o prideľovaní  nájomných bytov v nájomných bytových domoch 

postavených s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 

obecných nájomných bytov  Článok 4 „Postup pri prideľovaní nájomných bytov“ 

o prideľovaní bytov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a v prípade prideľovania nájomného 

bytu obecné zastupiteľstvo na tento účel schváli dočasnú komisiu, ktorá na základe posúdenia  

kritérií uvedených v odseku 3 tohto článku vyberie zo zoznamu žiadateľov nového nájomcu. 

Dočasná komisia pri výbere nového nájomcu postupuje podľa týchto kritérií:  

a) uprednostní žiadateľov, ktorí v čase podania žiadosti mali v obci trvalý pobyt, 

b) zohľadní sociálne podmienky žiadateľov a ich súčasné bytové podmienky, a to v poradí: 

    1. rodina s nezaopatrenými deťmi, 

    2. samostatne žijúci rodičia z nezaopatrenými deťmi, 

    3. mladé rodiny bez detí, 

    4. ostatní občania. 

Nájomný byt nie je možné prideliť žiadateľovi,  ak obec voči nemu alebo voči členovi jeho 

rodiny eviduje pohľadávku po lehote splatnosti.                                            

Do dočasnej komisie starosta obce navrhol: 

 za obecný úrad: Ing. K. Gergelovú a I. Feketeovú 

 za OZ poslancov: Ing. J. Karabu, M.Németha a M. Jánošíka. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje v zmysle 

Čl. 4 ods. 2 VZN č. 3/2012 o podmienkach a kritériách prideľovania  nájomných bytov 

v nájomných bytových domoch postavených s použitím verejných prostriedkov na účely 

podpory sociálneho bývania dočasnú komisiu v zložení: Ing. K. Gergelová, I. Feketeová, Ing. 

J. Karaba, M.Németh a M. Jánošík. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

p. Mária Ábrahámová x     

     Uznesenie bolo schválené. 



 

K bodu 6 

Zmluva o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

Starosta obce pripomenul, že ide o prerokovanie zmluvy z predchádzajúceho zastupiteľstva 

týkajúcu sa výstavby R7 v štátnom záujme a doplnil o názor právneho zástupcu obce, že 

návrh zmluvy o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi obcou 

Hviezdoslavov a SR a ZeroBypass Ltd. Je štandardnou zmluvou obsahujúcou podstatné 

náležitosti a jej znenie zodpovedá účelu a štádiu, v ktorom sa projekt prekládky vodovodu 

a kanalizácie nachádza a je možné túto zmluvu uzavrieť s tým, že po uzavretí bude dôležitá 

aktívna súčinnosť obce pri schvaľovacom procese i samotnej realizácii prekládky, aby ostali 

práva a právom chránene záujmy obce zachované. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

a) schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

so  Žiadateľom  preložky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie:  

    Slovenskou republikou zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ako 

verejný    

    obstarávateľ) a   ZeroBypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva 

Anglicka a   

Walesu, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod 

číslom: 9905508, (ako koncesionár). 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

p. Mária Ábrahámová x     

       Uznesenie bolo schválené. 

 

b) poveruje starostu, aby uzatvoril predmetnú Zmluvu o preložke verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

p. Mária Ábrahámová x     

       Uznesenie bolo schválené. 

 

O 18.16 hodine sa na zasadnutie OZ dostavil p. Mgr. P. Krempaský. 

 

K bodu  7 

SKATE PARK – atrakcia pre mládež 

Nakoľko mládež v obci nemá vyhovujúci priestor na športovanie a má záujem o jazdenie na 

SKATE PARK – ových atrakciách, obec má záujem im vytvoriť takéto miesto, kde by sa 

mohli zabaviť a zašportovať si. V súčasnosti využívajú na jazdenie park P. O. Hviezdoslava, 

čo nie je vhodné. V minulosti mládež svojou zábavnou činnosťou napáchala nemalé škody, 



ktoré bolo nutné naprávať a tak slovo dalo slovo a starosta obce prisľúbil, že pokiaľ nebudú 

škody, na ktoré budeme míňať finančné prostriedky z rozpočtu obce, obec niečo z ušetreného 

pre mládež vybuduje. Obec mieni vybudovať pri multifunkčnom ihrisku betónovú plochu 

z hladeného betónu a na nej dráhu s tromi atrakciami. Nakoľko však nemáme s takýmto 

typom ihriska skúsenosti, p. Karaba navrhuje vypracovanie poriadku o prevádzkovaní 

takéhoto ihriska. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ: 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

a) Schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na nákup atrakcie SKATE    

    PARK vo výške do 5000 € s DPH. 

b) Poveruje starostu, aby zabezpečil nákup SKATE PARK atrakcií 

c) Schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na vybudovanie betónovej 

plochy o rozmere 27,7 * 5,8 m pod atrakcie SKATE   PARK /pri multifunkčnom ihrisku/  vo 

výške do 5000 € s DPH. 

d) Poveruje starostu, aby zabezpečil realizáciu vybudovania betónovej plochy pod atrakcie 

SKATE PARK 

e) ukladá OÚ vypracovať riadny prevádzkový poriadok ihriska 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  x     

Ing. Ján Karaba  x     

p. Marián Németh  x     

Mgr. Peter Krempaský      x 

p. Mária Ábrahámová  x     

       Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8, 9 

Rôzne, diskusia a interpelácia 

 

Starosta obce informoval prítomných o zámere zakúpiť nový informačný systém obce 

URBIS, ktorý by nahradil doterajší systém KEO. 

 

Starosta obce informoval prítomných o spustení novej webovej stránky obce Hviezdoslavov 

a poďakoval Ing. Karabovi za aktívnu súčinnosť pri jej realizácií. 

 

Starosta obce požiadal Ing. Gergelovú o informáciu pre poslancov ohľadom odstránenia 

pripomienok, na ktoré upozornil audit obce. Ing. Gergelová informovala, že boli odstránené 

rozdiely zistené pri riadnej inventarizácii majetku obce pri porovnaní skutočného a účtovného 

stavu pozemkov, bola opravená chyba pri zaradení nového dlhodobého majetku, ktorý bol 

zaradený do prvej odpisovej skupiny miesto šiestej a zároveň bolo vytvorených v zmysle 

zákona o účtovníctve šesť odpisových skupín s príslušným zaradením dlhodobého 

nehnuteľného majetku. Zábezpeky od nájomcov bytov sú vedené v peňažnom ústave na 

osobitnom bankovom účte, hodnota pohľadávok v súvahe sa znížila zo 71 tis. Eur na 37,5 

tisíc. 

 

Hneď prvý sa o slovo prihlásil p. Ozogány – bývalý starosta obce: informoval prítomných, že 

podľa neho sa projekt na kanalizáciu sa spracovával v r. 2005, kedy obec Hviezdoslavov mala 



málo obyvateľov a obci bola výhľadovo stanovená kapacita na čističku do 1000 obyvateľov. 

Uviedol, že len Hviezdne bývanie pohltilo kapacitu na 1000 obyvateľov. Za starostu Čepka sa 

obec touto otázkou nezaoberala, ale on po odchode z postu zanechal obci 10 mil. korún na 

kanalizáciu, ale p. Čepko za roky 2007-2008 minul 13 miliónov korún na zbytočnosti. 

Hviezdne bývanie si podalo požiadavku do Hubíc na pripojenie na čističku  Hubice, žiadosť  

zamietli. Teraz je situácia taká, že kapacita nie je ani v Šamoríne. Na Čerešňárku každý 

týždeň chodí voz na pretláčanie, lebo tam je kanaliz. rúra 110 a nie 300 mm, čo podľa neho 

nestačí. 

 

Mgr. Krempaský sa informoval, kedy bude schvaľovanie 2. etapy chodníka na Podháj. 

Nakoľko predbežne vypočítané náklady na realizáciu projektu chodníka a osvetlenia sa 

pohybujú okolo 150 tis. Eur, je potrebné prepočítať finančné rezervy., projektová 

dokumentácia ako aj posledné stavebné povolenia sa pripravia a materiál k budovaniu bude 

predložený na schválenie OZ. 

 

p. Lorincová   informovala prítomných o zámere vybudovať komunikáciu za cintorínom – ide 

o nateraz poľnú cestu, ktorá by bola spevnená o ploche 3,5 x 200 m a spájala by Cintorínsku 

so Školskou ulicou. Na realizácii by sa podieľali občania tam bývajúci, investor p. Hajduk 

a obec v zmysle zákona o poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje pri výstavbe pre obec 

prospešnej stavby započítať prostriedky vynaložené na stavbu s poplatkom za rozvoj. 

Odhadovaná cena je  15-18 000 Eur. Poslanci OZ nevylúčili možnosť takejto spolupráce, 

avšak ju podmienili relevantnou kalkuláciou s technickým popisom a špecifikáciou cesty. 

Následne sa zámerom bude zapodievať aj OZ na niektorom z ďalších zasadnutí. 

 

V časti Hviezdoslavova / Kvetoslavov pri trati/ majú problém s kanalizáciou a čističkou, 

náklady na vývoz tekutého odpadu sú z prípadu na prípad vyššie, ba niektorí odmietajú odtiaľ 

tekutý odpad vyvážať - v súčasnosti nie sú výzvy na pripojenie, ktorých by sa obec mohla 

zúčastniť a možnosť napojenia na kanalizáciu za pozemkami z dôvodu, že tam ide 

o vysokotlak tiež nie je možná. 

 

p. Kleskeň požaduje opraviť ÚP  podľa projektu výstavby kanalizácie, prečerpávacia stanica 

v projekte nekorešponduje s umiestnením v ÚP. Požaduje, aby sa spracovateľka smerného 

územného plánu p. Dudášová dostavila na stavebnú komisiu a vyjasnila by sa otázka jeho 

prepracovania, nakoľko podľa jeho názoru je tento plán chybný - hlavná čerpacia stanica je 

plánovaná v mieste skládky odpadu. 

 

p. Jánošík namietal, že prostriedky, ktoré by sa mali dať za opravu takého plánu by sa mali 

radšej venovať na vypracovanie projektu – ďalšej etapy. 

 

p. M. Polakovičová informovala o problémoch z Podhája:   

 že sa v pitnej vode zistili fekálie; že vyvážači odpadových vôd nedávajú doklady 

o vývoze, a keď dajú, druhý raz už nechcú fekálie vyviezť;  

 že prístupová cesta z hlavnej tam vyzerá ako tankodrom;, porast zabraňuje v riadnom 

výhľade šoférom, z čoho hrozia kolízie na ceste; aké sú plány s rybníkom, keď okolie 

je zdevastované, neupravené a voda kalná a rybári tam chodia, ale o okolie sa 

nestarajú.  

Bývalému starostovi p. Ozogánymu povedala, že:  

 za jeho x  rokov v úrade sa neurobila kanalizácia, vodovod, ktoré sľuboval a 

výstavbu mohol uskutočniť 

 že parkuje pri rybníku na zelenej ploche a znečisťuje živ. prostredie 



 

Mgr. Krempaský reagoval, že pred 15 rokmi to bol rybník s krásnou plochou a čistou 

hladinou. Teraz stratil cirkulačnú a filtračnú schopnosť, pozemok s rybníkom má plochu 1 ha, 

ale na rybník samotný už pripadá len okolo 0,5 ha. Čo je dosť malá plocha a vyčistenie by 

stálo okolo 100 000,- Eur. Problémom je dostať k rybníku bager - má malé rameno, cez 

rybník vedie vysoké napätie a ďalším rizikom sú nespevnené brehy, ktoré sa zosúvajú a hrozí 

aj zosuv pôdy smerom k hlavnej ceste na Štvrtok na Ostrove. Koluje aj názor, že najlepšie by 

bolo rybník zasypať. 

 

p. Starych navrhuje, aby sa posunula tabuľa s názvom obce ako pokus o znižovanie rýchlosti 

motorových vozidiel v tejto časti a navrhuje požiadať políciu o častejšie meranie rýchlosti. 

 

Parkovanie na chodníku – ľudia pri obchádzaní musia vstupovať na vozovku. V prípade 

zistenia priestupku, by sa občania mali obrátiť na linku158 Polícia, alebo na pracovníčky OÚ., 

alebo obec navrhne zákazovú značku na parkovanie. 

 

K bodu 10 

O 19,50 hod starosta poďakoval prítomným a poslancom za účasť a zasadnutie 

zastupiteľstva ukončil 

 

 

 

V Hviezdoslavove, 27.4.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Gergelová 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba 

    Mária Ábrahámová   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PhDr. Marek Kúdela 

               Starosta obce 

 

 

 


