
Zápisnica  

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov, konaného dňa 30.marca 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 18:56 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. Žiadosť o prerokovanie investičného zámeru obytný súbor „STAR“ 

4. Prerokovanie zastavovacej štúdie na parcele 293/172-192 p. Moncoľ 

5. Žiadosť o stanovisko k možnosti využitia parciel č. 328, 1154, 332/1, 332/6,332/7, ktoré 

sú vo vlastníctve obce, pre výstavbu prístupovej komunikácie a verejnej zelene 

a žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia navrhovaného obytného súboru na 

jestvujúcu kanalizáciu a vodovod. p. Kraščenič 

6. Žiadosť o prevzatie prístupovej komunikácie s chodníkom na pozemku KN-C p.č.293/3 

k.ú. Hviezdoslavov 

7. Hospodárenie obce za rok 2016 

8. Návrh rozpočtu obce na roky 2017 až 2019 + stanovisko kontrolóra 

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie 

10. Plán zasadnutí OZ na rok 2017 

11. Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

12. Informácia ohľadne stavu zabezpečenia povinnej školskej dochádzky ZŠ 

13. Zámer založiť združenie obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka,  ktorého 

náplňou bude činnosť smerujúca k rozšíreniu kapacity ZŠ Kvetoslavov - prvý a druhý 

stupeň 

14. Stav vyrubených miestnych poplatkov za rozvoj a plán ich využitia 

15. Modernizácia verejného osvetlenia 

16. Oprava výtlkov v Obci Hviezdoslavov 

17. MŠ projekt 

18. Žiadosť o súhlas realizovať projekt súkromnej škôlky v obci Hviezdoslavov 

19. Žiadosť o súhlasné stanovisko obce so zriadením prevádzky – autodielňa Hviezdoslavov 

Záhrady 

20. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt p. Kasáková 

21. Uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt s p. Kristínou Šimkovičovou 

22. Návrh zmluvy o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  

23. SKATE PARK – atrakcia pre mládež 

24. Rôzne 

25. Diskusia a interpelácie 

26. Záver 



K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

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. 

 

Starosta navrhol do návrhovej komisie: Ing. J. Karabu a M. Jánošíka a dal o návrhovej 

komisii poslancom OZ hlasovať o schválení členov návrhovej komisie: 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba X   
M.Jánošík X   
M. Németh X   
M. Abrahámová X   

    

        Uznesenie bolo schválené. 

 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky, keďže nebola navrhnutá 

žiadna zmena, dal poslancom OZ o programe zasadnutia hlasovať: 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba X   
M.Jánošík X   
M. Németh X   
M. Abrahámová X   

    

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Starosta obce navrhol zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

Za overovateľov navrhol: Ing. J. Karabu a M. Abrahámovú 

Za zapisovateľku Ing. K. Gergelovú. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba X   
M.Jánošík X   
M. Németh X   
M. Abrahámová X   

    

        Uznesenie bolo schválené. 

 

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 v Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 

vedomie plnenie uznesení zo zasadnutia OZ 



 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba X   
M.Jánošík X   
M. Németh X   
M. Abrahámová X   

    

        Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3 

Žiadosť o prerokovanie investičného zámeru obytný súbor „STAR“ 

 

Starosta obce podal informácie o projekte, ktorý má pokračovať za Hviezdnym bývaním; 

investor sa zaväzuje plniť všetky pripomienky vyplývajúce z UPI a spolupodieľať sa na 

financovaní chodníka na ulici Čerešňárka. 

Ing. Karaba za komisiu tlmočil požiadavku v zmysle regulatívov na menšiu zastavovanosť 

o detské ihrisko. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje investičný 

zámer projektu „STAR“ s nasledovnými podmienkami: 

- výmery pozemkov budú upravené v zmysle regulatívu OZ z roku 2016 

- investor sa bude podieľať na financovaní chodníka na ulici Čerešňárka 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba X   
M.Jánošík X   
M. Németh X   
M. Abrahámová X   

    

        Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Prerokovanie zastavovacej štúdie na parcele 293/172-192 p. Moncoľ 

Starosta informoval o zámere p. Moncoľa budovať 16. rodinných domov; aj o participácii p. 

Moncoľa na infraštruktúre – chodník, cesta do časti Podháj. 

Ing. Karaba informoval o nejednoznačnom odporúčaní stavebnej komisie k tomuto zámeru 

(2:2). 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje 

zastavovaciu štúdiu na parcele 293/172-192 p. Moncoľ. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba   x 
M.Jánošík  x  
M. Németh  x  
M. Abrahámová x   

    

        Uznesenie nebolo schválené. 

 



 

K bodu 5 

Žiadosť o stanovisko k možnosti využitia parciel č. 328, 1154, 332/1, 332/6,332/7, ktoré sú vo 

vlastníctve obce, pre výstavbu prístupovej komunikácie a verejnej zelene a žiadosť 

o vyjadrenie k možnosti napojenia navrhovaného obytného súboru na jestvujúcu kanalizáciu 

a vodovod. p. Kraščenič 

 

Starosta informoval, že ide o projekt pri bývalej skládke, kde by bola využitá skládka ako 

park a priľahlá obecná komunikácia by slúžila ako obslužná k tomuto súboru; ide o lokalitu 

pri hlavnej ceste Senec-Šamorín. 

Ing. Karaba za komisiu odporúčal neschváliť, nakoľko je v rozpore s platným územným 

plánom. 

Ing. Karaba navrhol o oboch bodoch uznesenia hlasovať spolu:  

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   

    

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu súhlasí s využitím 

parciel číslo 328,1154,332/1,332/6,332/7 na LV 177, ktoré sú vo vlastníctve obce pre 

výstavbu prístupovej komunikácie a verejnej zelene a schvaľuje žiadosť napojenia 

navrhovaného obytného súboru na jestvujúcu kanalizáciu a vodovod. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba  x  
M.Jánošík  x  
M. Németh  x  
M. Abrahámová  x  

    

        Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 6 

Žiadosť o prevzatie prístupovej komunikácie s chodníkom na pozemku KN-C p.č.293/3 k.ú. 

Hviezdoslavov 

 

Starosta obce informoval k bodu, že ide o prevzatie komunikácie s chodníkom v lokalite 

medzi starým Hviezdoslavovom a Podhájom; LED osvetlenie, cesta, chodník; na predošlom 

zastupiteľstve bolo neschválené s tým, že bolo odložené na toto zastupiteľstvo, aby boli 

stanovené podmienky prevzatia. 

Ing. Karaba za komisiu tlmočil návrh podmienky: 

- dokončenie výstavby na 75 % 

- z každého skolaudovaného domu prihlásený aspoň jeden obyvateľ na trvalý pobyt 

v obci Hviezdoslavov. 

PhDr. Kúdela sa k druhej podmienke prikláňa z dôvodu, že prihlásenie na trvalý pobyt v obci 

má dopad na výšku podielových daní pre obec. 

 



Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu odporúča prevzatie 

prístupovej komunikácie s chodníkom na pozemku KN-C p. č. 293/3 k. ú. Hviezdoslavov 

a verejného osvetlenia na pozemku KN-C p. č. 293/3 k. ú. Hviezdoslavov (p. Sallósová 

Ľudmila, Hviezdoslavov 19, 930 41 Hviezdoslavov) do výlučného vlastníctva obce 

bezodplatnou formou daru za nasledovných podmienok a odporúča opätovné prerokovanie 

žiadosti po splnení nasledovných podmienok: 

1) dokončená výstavba 70% 

2)  aspoň jeden trvalý pobyt v každom skolaudovanom RD 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová   x 

    

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

O 18:56 hod. sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavil Mgr. Peter Krempaský. 

 

K bodu 7 

Hospodárenie obce za rok 2016 

Ing. K. Gergelová informovala, že obec Hviezdoslavov za rok 2016 z rozpočtovaných 

bežných príjmov 386 210,00 Eur dosiahla k 31.12.2016 460 938,43 Eur, čo je plnenie na 

119,35 %. K využitiu rozpočtového opatrenia prijatého v závere roka s aktiváciou 98 700,00 

Eur na výstavbu chodníka neprišlo, pretože k zúčtovaniu dôjde až v priebehu roka 2017 po 

prevzatí prác a následnej fakturácii. 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 370 333,00 Eur, obec k 31.12.2016 vyčerpala 

303 883,41 Eur, čo je plnenie na 82,06 %. Z kapitálových výdavkov po úprave rozpočtovým 

opatrením vo výške 106 775,00 Eur sa čerpalo 16 099,41 Eur, čo je plnenie na 15,08 %. 

Výdavkové finančné operácie 7 802,00 Eur, čo je splátka ŠFRB - čerpanie na 100,00 %, t.j. 

7 801,64 Eur,  

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

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

hospodárenie obce za rok 2016. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík  x  
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský   x 

        Uznesenie bolo schválené. 

 
 

 

K bodu 8 

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 až 2019 + stanovisko kontrolóra 

Ing. Gergelová predstavila návrh rozpočtu obce na rok 2017 a 2018-2019 informatívny 



 
ROZPOČET obce na roky 2017 až 2019  -  príjmy 

 

 

 

ROZPOČET obce na roky 2017 až 2019 – výdavky 

 

Pol Názov výdavkovej položky  Rozpočet 

2016 

Skutočnosť 

2016 

Rozpočet 

2017 

Rozpočet 

2018 

Rozpočet 

2019 

 BEŽNÉ  VÝDAVKY  371 862 303 883 459 690  482 796 522 521 

611 Mzdy, platy, odmeny  131 250 126232 184 867 203 354 213 521 

62 Poistné do SP + ZP    45 281 46 375 48 727 51 163 53 722 

63 Tovary a ďalšie služby  187 371 119 319 209 075  221 801 248 800 

  z toho:  cestovné      4 000 2 162 3 000      3 000 3 000 

  na energie + poštovné    35 000 29 729 44 823 48 805 53 160 

  na materiál    11 000 19 338 29 177    31 337 33 074 

  dopravné     1 000 0 400 400 400 

  na opravy    20 000 6 326 41 956    44 054 60 250 

  na služby  116 371 74 576 89 720    94 206 98 916 

64 Bežné transfery      6 000 4 937 15 068      4 525 4 525 

65 Splácanie úrokov z istiny úverov      1 960 1 953 1 953      1 953 1 953 

 KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 0 16 099 88 801 0 0 

712 Nákup budov alebo ich častí 0  0 0 0 

 Pol 
Názov príjmovej 

položky 
Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

  2016 2016 2017 2018 2019 

            

  BEŽNÉ  PRÍJMY 379 664 455 764 467 490 494 076 522 520 

100 PRÍJMY  DAŃOVÉ 318 624 376 705 395 912 422 000 450 000 

111 Podielové dane 211 624 240 108 280 912 305 000 330 000 

121 Daň z nehnuteľností 70 000 96 335 70 000 70 000 70 000 

133 
Dane za tovary a 

služby 
37 000 40 262 45 000 47 000 50 000 

133 

013 
z toho:  poplatok za KO 35 000 38 817 41 000 43 000 46 000 

200 
PRÍJMY  

NEDAŇOVÉ 
57 040 79 058 71 278 72 076 72 520 

212 Príjmy z vlastníctva 33 000 34 056 34 056 34 056 33 500 

221 Poplatky(stavebne) 24 000 31 222 31 222 32 000 33 000 

222 Pokuty 0 7 520   0 0 

223 Poplatky a platby   4 002 6 000 6 000 6 000 

242 Z vkladov 40 9   20 20 

292 Ostatné príjmy 0 2 249 0 0 0 

300 
BEŽNÉ GRANTY a 

TRANSFERY 
4 000 300 300 300 300 

311 Granty 0 300 300 300 300 

312 Transfery zo ŠR 4 000 0 0 0 0 

  
KAPITÁLOVÉ  

PRÍJMY 
0   0 0 0 

231 
Príjem  z predaja  

z kapitálových aktív 
0   0 0 0 

233 Z predaja pozemkov 0   0 0 0 

  
KAPITÁLOVÉ 

GRANTY a 

TRANSFERY 

0 0 0 0 0 

321 
Kapitálové granty 

tuzemské 
0   0 0 0 

322 
Kapitálové granty zo 

ŠR 
0   0 0 0 

  
FINANČNÉ  

OPERÁCIE 
0   88 801 0 0 

453 
Príjmy z minulých 

rokov 
0   88 801 0 0 

513 Úver 0   0 0 0 

  PRÍJMY  CELKOM 379 664 456 064 556 291 494 376 522 820 



713 Nákup strojov, prístrojov 0  0 0 0 

716 Projektová dokumentácia 0 15 115 0 0 0 

717 Realizácia stavieb 0 984 88 801 0 0 

718 Rekonštrukcia a modernizácia 0  0 0 0 

 FINANČNÉ  OPERÁCIE     7 802 7 802 7 800    7 800 7 800 

821 Splácanie istín z úverov     7 802 7 802 7 800    7 800 7 800 

821 Splácanie istín z bankových úverov 0  0              0  

 VÝDAVKY  CELKOM  379 664 327 784 556 291  490 596 530 321 

 

Kontrolór obce vo svojom stanovisku zhodnotil dodržiavanie zákonov a predpisov pri tvorbe 

rozpočtu na roky 2017-2019, metodickú správnosť i dodržiavanie informačnej povinnosti zo 

strany obce a odporučil poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a na roky 2018-

2019 zobrať na vedomie. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje 

rozpočet obce na rok 2017 a berie na vedomie rozpočet obce na roky 2018 a2019. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík  x  
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský  x  

        Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie 

Ing. Gergelová predstavila OZ rozpočet obce na rok 2017 z funkčného hľadiska; výdavky 

rozpočtu sú navrhnuté pre obecný úrad 301 540,00 Eur; školstvo – MŠ 104 800,00 Eur; 

odpady 35 000,00 Eur; kultúrny dom 3 100,00 Eur; verejné osvetlenie 15 000,00 Eur; cintorín 

250,00 Eur. Spolu 459 690,00 Eur; kapitálové výdavky 88 801,00 Eur a finančné výdavky 7 

800,00 Eur. Poslanec Jánošík namietal, že nepozná konkrétny rozpis podľa funkčnej 

klasifikácie, nakoľko finančná komisia k rozpočtu nezasadala. Komisia mohla zasadnúť, 

uviedol starosta. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Rozpočet 

obce na rok 2017 vypracovaný podľa funkčnej klasifikácii. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík  x  
M. Németh   x 
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský  x  

        Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 10 

Plán zasadnutí OZ na rok 2017 

Starosta obce predniesol návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2017, ktorý poslanci OZ 

nepripomienkovali. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje návrh Plánu 

zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 v nasledujúcich termínoch: 20.4.2017 

(štvrtok); 25.5.2017 (štvrtok); 22.6.2017 (štvrtok); 7.9.2017 (štvrtok); 26.10.2017 (štvrtok); 

14.12.2017 (štvrtok). 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 11 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle §81 ods. 21 zákona o odpadoch a §14 ods. 

3 - 12 súvisiacej vyhlášky č. 371/2015 sú obce s účinnosťou od 1.1.2017 povinné 

zabezpečovať triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Obec 

má možnosť túto povinnosť splniť buď zabezpečením zberných nádob s min. objemom 120 

litrov a ich pravidelným odvozom alebo dodaním kompostovacích zásobníkov do každej 

domácnosti. Prvý spôsob sa v prevažnej miere používa v mestách. 

Druhý spôsob vyžaduje zo strany obce jednorazovú investíciu na zakúpenie kompostérov, 

ktoré sa odovzdajú všetkým domácnostiam s výnimkou tých, ktoré podpíšu čestné 

prehlásenie, že už majú zabezpečené kompostovanie vlastnými kompostérmi. Cena 

kompostérov so životnosťou 5 rokov sa pohybuje od 25 EUR (400 l) až 40 EUR (600 l), resp. 

na úrovni 60 EUR až 90 EUR v prípade kompostérov vyrobených z kvalitnejších a 

robustnejších plastov. V prípade, že by naša obec mala zabezpečiť kompostéry pre všetky 

domácnosti, bude potrebné uvažovať s počtom okolo 600 ks nádob. 

Na základe dotazníkovej akcie, ktorá prebehla v uplynulých dvoch týždňoch sme zistili, že 

respondenti majú záujem o kompostéry s priemerným objemom 400 litrov. 

Financovanie nákupu kompostérov bude potrebné v prvom kroku riešiť z vlastných zdrojov 

rozpočtu obce (t.j. zapojením rezervy z prijmov minulých období). Následne sa môžeme 

uchádzať o dotáciu z envirofondu - žiadosti sa podávajú do 31.10. daného roku.  

Naďalej zostáva, že konáre patria na zberný dvor, ale tráva a biologický odpad z domácností 

do kompostérov. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

 

a) Schvaľuje zavedenie systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

(BRKO) formou kompostovacích zásobníkov, ktoré budú bezodplatne dodané do 

každej domácnosti s výnimkou tých, ktoré podpíšu čestné prehlásenie, že už majú 

zabezpečené kompostovanie vlastnými kapacitami. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   



        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

b) Schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na nákup kompostérov 

v maximálnej výške 25 000,00 EUR s DPH. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

c) Poveruje starostu, aby zabezpečil nákup kompostovacích zásobníkov pre domácnosti 

formou elektronického kontraktačného systému (EKS) do maximálnej výšky zdrojov  

12 500,00 EUR s DPH jednotlivo. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 12 

Informácia ohľadne stavu zabezpečenia povinnej školskej dochádzky ZŠ 

Starosta obce informoval, že podľa informácií zaslaných obci, k 30.6.2017 končí spoločný 

školský obvod s obcou Miloslavov. Deti, ktoré boli do školy v Miloslavove prijaté do tej 

doby, ukončujú školskú dochádzku tam. Na základe rokovaní s MŠ SR pre školský rok 

2017/2018 15 detí z našej obce môže navštevovať ZŠ vo Veľkej Pake, kam je aj vlakové 

spojenie, v Kvetoslave t.č. je možnosť pre 5 detí. Z dôvodu, že nateraz nie je vo Veľkej Pake 

nutná ranná družina, treba do prihlášky napísať, či rodičia majú o ňu záujem. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

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

informáciu ohľadne stavu zabezpečenia povinnej školskej dochádzky do ZŠ pre deti z našej 

obce. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 



K bodu 13 

Zámer založiť združenie obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka,  ktorého náplňou 

bude činnosť smerujúca k rozšíreniu kapacity ZŠ Kvetoslavov - prvý a druhý stupeň. 

Starosta obce informoval, že na základe situácie s chýbajúcou ZŠ po rokovaniach s 

Ministerstvom školstva SR, Krajským školským úradom v Trnave a starostami okolitých 

obcí, rokujúce strany sa dohodli na založení združenia obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov 

a Veľká Paka, ktorého náplňou bude činnosť smerujúca k vybudovaniu rozšírenej kapacity ZŠ 

Kvetoslavov - prvý a druhý stupeň, a to z dôvodu, že Kvetoslavov má najvhodnejšie 

podmienky na to, aby tu takáto vznikla. Táto rozšírená kapacita bude slúžiť pre umiestňovanie 

detí do ZŠ zo všetkých troch obcí.  

Po súhlasnom vyjadrení všetkých troch obcí bude následne činnosť tohto združenia 

vypracovaná podrobnejšie. 

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje zámer 

založiť združenie obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka, ktorého náplňou bude 

činnosť smerujúca k vybudovaniu rozšírenej kapacity ZŠ Kvetoslavov - prvý a druhý stupeň. 

 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 14 

Stav vyrubených miestnych poplatkov za rozvoj a plán ich využitia 

Starosta obce informoval, že k dnešnému dňu bolo vyrubených poplatkov za rozvoj vo výške 

cca 1800,00 Eur. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

a/ berie na vedomie aktuálny stav vyrubených miestnych poplatkov za rozvoj  

  
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

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 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík   x 
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

c/ Poveruje starostu, aby zabezpečil verejné obstarávanie projektov a pripravil tak využitie 

vyrubených miestnych poplatkov na vyššie uvedené projekty do výšky získaných zdrojov. 

 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík   x 
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 15 

 

Modernizácia verejného osvetlenia 

 

Starosta obce informoval, že z dôvodu výpadkov a porúch na verejnom osvetlení v obci, ako 

aj celkovo nevhodných osvetľovacích vlastností súčasných lámp verejného osvetlenia a ich 

relatívne vysokej spotreby, by obec mohla pristúpiť k riešeniu modernizácie VO (čo dáva na 

zváženie poslancom OZ). Financovanie nákladov modernizácie môžeme zabezpečiť 

z vlastných zdrojov, z bankového úveru alebo zo zdrojov súkromných spoločností, z ktorých 

niektoré nám zaslali aj predbežné ponuky na realizáciu formou koncesie. Na základe týchto 

ponúk je možné plne financovať modernizáciu prostredníctvom súkromnej spoločnosti s tým, 

že celkové náklady financovania nepresiahnu súčasnú výšku nákladov (budú nižšie), ale pri 

plne vylepšenom verejnom osvetlení, zabezpečení údržby a servisu VO po dobu trvania 

koncesie, t.j.12 rokov. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje zámer 

zrealizovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci Hviezdoslavov formou koncesie 



(prenesenej správy) a poveruje starostu, aby zabezpečil verejné obstarávanie na dodávateľa 

modernizácie VO. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba   x 
M.Jánošík  x  
M. Németh  x  
M. Abrahámová   x 
Mgr. P. Krempaský  x  

        Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

K bodu 16 

Oprava výtlkov v Obci Hviezdoslavov 

Starosta obce informoval o situácii na miestnych komunikáciách, kedy pred zimou boli 

opravené časti komunikácii v havarijnom stave a po zime je nutné opraviť vzniknuté výtlky, 

aby sa zamedzilo ďalšiemu vzniku škôd na majetku. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

 

a) Schvaľuje opravu výtlkov v Obci Hviezdoslavov. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

b) Schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na opravu výtlkov 

v maximálnej výške 6.000,- EUR s DPH. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

c) Poveruje starostu, aby zabezpečil opravu výtlkov. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 



 

 

K bodu 17 

MŠ projekt 

Starosta obce informoval, že podmienkou realizácie projektu na rozšírenie kapacity MŠ 

s NFP, je nutnosť prijať uznesenie k predloženiu žiadosti o NFP, ktoré je povinnou prílohou 

žiadosti o NFP, ktorú plánujeme podať v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-

PO2-SC221-2016-10. Termín podania žiadosti je najneskôr 18.04.2017. Predloženiu tejto 

žiadosti predchádzalo spracovanie projektového zámeru, ktorý bol sprostredkovateľským 

orgánom Trnavského samosprávneho kraja vyhodnotený pozitívne.  

 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje: 

- predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizáciu projektu s názvom „Prístavba materskej školy 

Hviezdoslavov formou modulov“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-

SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 

rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

29.415,00 EUR, t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov vo výške cca 86.000,00 EUR z 

rozpočtu obce. 

- zabezpečenie financovania výdavkov na verejné obstarávanie na dodávateľa predmetu zákazky vo 

výške max. 1.800,00 EUR 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 18 

Žiadosť o súhlas realizovať projekt súkromnej škôlky v obci Hviezdoslavov 

Starosta obce udelil slovo p. Michale Kász Hrončekovej, ktorá prítomných informovala 

a o svojom zámere vybudovať súkromnú MŠ s kapacitou cca 15 miest. K nahliadnutiu dala aj 

konkrétnu vizualizáciu stavby. Súhlasné stanovisko OZ je potrebné na stavebný úrad 

k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením. OZ chýbalo súhlasné vyjadrenie dotknutých 

susedov. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje žiadosť 

o súhlas realizovať projekt súkromnej škôlky Kamarát v obci Hviezdoslavov 



Na parcele číslo 344/587 a 344/572, LV 1313, p. Michala Kász Hrončeková, Hviezdoslavov 

č. 58.(SMŠ Kamarát zariadenie predškolského typu, pre maximálny počet detí 15 vo veku 3-6 

rokov v prevádzkovom čase od 7.00 – 17.00 hod, pondelok – piatok). 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba   x 
M.Jánošík   x 
M. Németh   x 
M. Abrahámová  x  
Mgr. P. Krempaský   x 

        Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

K bodu 19 

Žiadosť o súhlasné stanovisko obce so zriadením prevádzky – autodielňa Hviezdoslavov 

Záhrady 

Starosta obce udelil slovo p. Karolovi Polákovi, ktorý OZ informoval, že ako nezamestnaný 

chce vyriešiť možnosť príjmov zriadením prevádzky v garáži svojho rodinného domu 

s kapacitou pre jedno motorové vozidlo a parkoviskom pre prípadné tri automobily na 

vlastnom pozemku. Súhlasné stanovisko OZ potrebuje na stavebný úrad k žiadosti o zmenu 

stavby pred dokončením. OZ chýbalo súhlasné vyjadrenie dotknutých susedov. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje odloženie 

prerokovania tohto bodu na ďalšiu schôdzu OZ. OZ požaduje predloženie relevantných 

podkladov zo stavebného úradu , alebo právnika obce. 

 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodom 18 a 19 p. poslanec Jánošík požiadal starostu obce o zabezpečenie prítomnosti 

právnika obce na zasadnutiach OZ, alebo priložiť právny názor k podobným žiadostiam. 

 

 

K bodu 20 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt p. Kasáková 

Starosta obce informoval, že po preverení doterajšieho plnenia nájomnej zmluvy zo strany 

žiadateľky, sa nevyskytli žiadne problémy s platením a dodržiavaním ostatných podmienok 

nájomnej zmluvy; žiadateľka spĺňa príjmové kritéria pre uzatvorenie novej zmluvy 

a odporúča OZ jej žiadosti vyhovieť. 

 

 

 

 



Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje predĺženie 

nájomnej zmluvy na nájomný byt s pani Renátou Kasákovou, Hviezdoslavov č. 48, 93041 

Hviezdoslavov formou uzatvorenia novej nájomnej zmluvy na obdobie ďalších 12 mesiacov. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík x   
M. Németh x   
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský x   

        Uznesenie bolo schválené. 

 

 

* o 21:30 hod. sa poslanec p. Németh ospravedlnil a odišiel z rokovania. 

 

K bodu 21 

Uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt s p. Kristínou Šimkovičovou 

Starosta obce informoval OZ o uvoľnení nájomného bytu a žiadosti o prenájom, ktorú 

predložila p. Kristína Šimkovičová, druhý žiadateľ nedoložil k žiadosti potrebné prílohy. 

Poslanec Jánošík citoval z VZN rozhodovanie o prideľovaní nájomného bytu zriadením 

dočasnej komisie. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje žiadosť 

o pridelenie nájomného bytu p. Kristíne Šimkovičovej a poveruje starostu zmluvu uzatvoriť. 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba   x 
M.Jánošík   x 
    
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský  x  

        Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

K bodu 22 

Návrh zmluvy o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  

Starosta obce informoval, že z dôvodu výstavby rýchlostnej cesty R7, je nutné preložiť vodovodné 

a kanalizačné potrubie. Jedná sa celkovo o 2 preložky prívodného vodovodného potrubia zo Šamorína 

do Hviezdoslavova a 2 preložky kanalizačného výtlaku z Hviezdoslavova do Šamorína, ktoré sú 

zahrnuté v stavebnom povolení pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 úsek Dunajská Lužná – Holice -

v lokalite Šámot. Realizácia preložky je v štátnom záujme. 

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 

zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (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, (Koncesionár). 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík   x 
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský   x 

        Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

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

a verejnej kanalizácie. 

 

 

 

K bodu 23 

SKATE PARK – atrakcia pre mládež 

Starosta obce informoval o zámere vybudovať pre mládež atrakciu SKATE PARK pri 

multifunkčnom ihrisku, nakoľko mládež nemá kde športovať a má záujem o jazdenie na 

SKATE PARK–ových atrakciách. V súčasnosti využívajú na jazdenie park P. O. 

Hviezdoslava, čo nie je vhodné. Atrakcie by boli umiestnené pri ihrisku, kde by sa 

vybudovala betónová plocha cca 10 x 5 m a zakúpili atrakcie v celkovej hodnote do 5 000,00 

Eur s DPH. 

Starosta obce dal hlasovať poslancom OZ. Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu: 

Schvaľuje kúpu SKATE PARK atrakcií v cene do 5000€. 

 

 

 
Poslanec Za Proti Zdržal sa 

Ing. J. Karaba x   
M.Jánošík  x  
M. Abrahámová x   
Mgr. P. Krempaský   x 

        Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

K bodom 24 a 25 

Rôzne, diskusia a interpelácie 

Do diskusie sa prihlásili občania s otázkami: 

- p. Ozogány prečo na stavebnom úrade pracuje pracovníčka, keď OZ nesúhlasilo 

s mandátnou zmluvou – odpoveď - pracuje na trvalý pracovný pomer; 

 - kedy sa začne 2. etapa výstavby chodníka do Podhája – podľa fin. možností obce 

 - je v pláne aj chodník z Hviezdneho bývania a Čerešňárky k stanici- rokuje sa       

s investorom o výstavbe a SP.  

 - komu patrí cesta k záhradám pri Kvetoslavove a kedy sa bude opravovať – patrí Obci 

Kvetoslavov 



- ako to vyzerá s kanalizáciou a vodovodom – obec mala byť napojená na kanalizáciu 

a vodovod na Aglomeráciu Hubice, ale v minulosti z projektu odstúpila /starosta p. 

Ozogány/ 

- ako vie obec túto problematiku riešiť – bez externého financovania nie je možné 

projekt realizovať, máme podané žiadosti na Enviromentálnom fonde – kanalizácia aj 

vodovod 

- údajne sa v nájomnom byte býva  

 

O 22,50 hod, starosta obce prítomným poďakoval a zasadnutie zastupiteľstva ukončil.  

 

 

V Hviezdoslavove, 30.3.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Gergelová 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Ján Karaba 

    Mária Abrahámová 

 

 

 
PhDr. Marek Kúdela 

starosta 


