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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Hviezdoslavov konaného dňa 12.4.2018 
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, ekonómka-účtovníčka 

 

Prítomní poslanci:   Mária Ábrahámová 

     Marek Jánošík 

     Ing. Ján Karaba 

  Marián Németh 

  Ing. Jaroslava Polakovič 

  Ing. Ľubor Štefík 

      

Neprítomní poslanci:  Mgr. Peter Krempaský, ospravedlnený 

Ostatní prítomní:    Podľa prezenčnej listiny 

 

Navrhovaný program: 

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

2. Kontrola uznesení 

  3.     Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu ulíc a iných verejných  

          priestranstiev 

  4.     Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

  5.     Dopravný projekt – upokojenie dopravy v obci Hviezdoslavov 

  6.     Diskusia 

  7.     Záver 

 

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

starosta obce o 18,00 hod. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov OZ, a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Skonštatoval, 

že Mgr. Peter Krempaský sa ospravedlnil a Marián Németh ohlásil oneskorený príchod. 

Prítomní poslanci:  

Poslanec Áno Nie 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh    

Mgr. Peter Krempaský    

Ing. Ľubor Štefík x  

Ing. Jaroslava Polakovič x  

p. Mária Ábrahámová x   

 

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 
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p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Návrhová komisia bola schválená 

 

O 18:02 hod. sa zastupiteľstva zúčastnil Marián Németh. 

 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a navrhol doplnenie 

programu o bod - Nadobudnutie hmotného majetku formou Darovacej zmluvy ako bod číslo 6 

a dal o doplnení programu hlasovať: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh    x 

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Doplnenie programu bolo schválené 

 

Starosta dal poslancom OZ hlasovať o programe v znení: 

Program: 

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

2. Kontrola uznesení 

  3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu ulíc a iných verejných  

priestranstiev 

  4. Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

  5. Dopravný projekt – upokojenie dopravy v obci Hviezdoslavov 

  6. Nadobudnutie hmotného majetku formou Darovacej zmluvy  

  7. Diskusia 

  8. Záver 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Program rokovania bol schválený 

 

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

Karabu a za  zapisovateľku Ing. Katarínu Gergelovú a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať: 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 

 

K bodu 2 

Kontrola plnení uznesení 

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

plnia. K uzneseniu 2/2018 požiadame p. Melotíkovú o vyjadrenie, resp. ďalšie konzultácie. P. 

Štefík požiadal podopĺňať ku každému uzneseniu, kde to ešte chýba v listinnej podobe, stav 

plnenia uznesenia. Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

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     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev 

Ing. Gergelová oboznámila prítomných s VZN a nakoľko poslanci nemali k nemu 

pripomienky, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2018 o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev ( ďalej len „návrh VZN“) bol zverejnený na web stránke obce dňa 23. 

februára  2018. Od tohto dňa začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej mohli právnické 

osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme.   

V súlade s podmienkami pripomienkového konania bolo podaných 7 pripomienok k návrhu 

VZN. Poslanci rozhodli, že o každej pripomienke budú jednať a hlasovať osobitne. 

1. Patrik Filo spolu so susedmi navrhujú zmeniť pôvodný návrh názov ulice „Fazuľová“ na  

    a) Zelená, 

    b) Vrbová, 

    c) Zámocká, 

   s tým, že pre nich je najvhodnejší názov ulice uvedený v písmene a). 

Starosta obce dal hlasovať o zmene Ulice Fazuľovej na Ulicu Zelenú:    

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     
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Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Vyhovuje sa návrhu a) Ulica Zelená. 

2. Ing. Igor Adamovič a Tomáš Jászay spolu s obyvateľmi ulice nesúhlasia so zmenou názvu  

    ulice „Pekná cesta“ na „ Kukučínovu“ z týchto dôvodov: 

    - cca 100 obyvateľov tejto ulice tam býva viac ako 5 rokov a na názov si zvykli, 

    - zmena názvu ulice by spôsobila problémy pri doručovaní zásielok a pošty, 

    - názov ulice je vyznačený na Google maps a na iných navigačných zariadeniach 

Starosta obce dal hlasovať o zmene navrhovanej Ulice Kukučínova na pôvodný Ulica Pekná 

cesta:    

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Vyhovuje sa návrhu Ulica Pekná cesta. 

 

3. Dušan Petro Monocký upozornil, že v prílohe č. 1 návrhu VZN nie je uvedená ulica „Pekná 

    cesta“ a navrhuje z dôvode, že býva vo Hviezdoslavove zmeniť jej názov na buď „ ul.  

    Hviezdoslavova“, alebo ul. Pavlova, alebo ul. Slovenská, 

Vzhľadom na hlasovanie k pripomienke č. 2, hlasovanie o tejto pripomienke je bezpredmetné. 

 

4. Barbora Jelínková a susedia nesúhlasia s návrhom názvu ulice „ ul. Janka Matušku“  

    z dôvodu, že tento názov je príliš dlhý a zbytočne trojslovný.  

    - prvý návrh je, aby sa táto ulica volala rovnako ako Štúrová ul. , nakoľko je táto ulica jej  

      vyústením od hlavnej cesty a momentálne aj slepá ulica, 

    - druhý návrh je, aby sa táto ulica volala „Feldeková“ , čím bude zachovaný názov podľa  

      spisovateľa. 

Poslanec Jánošík navrhol, aby sa táto ulica nepremenovávala a ostala v pôvodnom doteraz 

zaužívanom názve Športová.  

Starosta obce dal hlasovať o návrhu: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba  x   

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík    x 

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová  x   
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Návrh nebol prijatý. 

 

5. Martin Šváb nesúhlasí, aby sa ulica vo Hviezdnom bývaní volala „Slnečná“ a je za  

    zachovanie pôvodného názvu „ Hviezdna ul.“, ako jedným z dôvodov uvádza, že sú tu už  

    osadené informačné tabule s názvom „Hviezdna ul.“ 

Starosta obce dal hlasovať o zachovaní názvu Hviezdna ulica: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Návrh bol prijatý. 

 

6. Sonja Halcisaková navrhuje zmeniť názov ulice „ Štúrova“ na „Rímsku“   

    Dôvodom navrhnutej zmeny je existencia rímskeho poľného tábora v tejto časti obce  

    a vzhľadom na zachovanie historickej tradície. 

Starosta obce dal hlasovať o zmene názvu ulice Štúrova na ulicu Rímsku: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba  x  

p. Marián Németh  x  

Mgr. Peter Krempaský    

Ing. Ľubor Štefík  x  

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová  x  

Návrh nebol prijatý. 

Poslanec Štefík upozornil, že v prílohe medzi názvami ulíc chýba Lipové námestie. 

Poslanec Štefík navrhol zosúladiť názvy ulíc po spisovateľoch v jednotnom formáte: ulica + 

iniciála krstného mena + priezvisko. 

Starosta obce dal hlasovať o tomto návrhu: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík   x 

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský    

Ing. Ľubor Štefík x   

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x   

Návrhu sa vyhovuje. 

Starosta obce dal hlasovať o tomto bode ako celku: 

 

Uznesenie 17/2018: 

  OZ na svojej schôdzi a po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné 
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   nariadenie č. 2/2018 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev s pripomienkami. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 

Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku (p. Kolaciak) 

Starosta obce opätovne zaradil na rokovanie žiadosť p. Kolaciaka o prenájom pozemku o 

rozlohe 15 m2 za navrhovanú cenu 1,00 eur/m2 /mesiac, t. j. 15,00 euro mesačne – 180,00 euro 

ročne. 

Uznesenie 18/2018:  
OZ na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje  v zmysle § 9a ods.  8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájom časť 

pozemku evidovanom na LV č. 177, p. č. 38/9  druh pozemku ostatné  plochy a nádvoria 

v katastrálnom  území obce Hviezdoslav o  rozlohe 15 m2   za cenu 1,00 eur/m2 /mesiac  pre p. 

Jozefa Kolaciaka, Hlavná 22, Hviezdoslavov spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

Umiestnenie časti pozemku určí obec vytyčovacím plánom.  

Osobitný zreteľ sa  zdôvodňuje tým, že uvedený pozemok sa nachádza za domom, v ktorom   

žiadateľ býva a obec pozemok nevyužíva. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

Dopravný projekt – upokojenie dopravy v obci Hviezdoslavov 

Starosta obce informoval, že na základe potreby riešiť dopravnú situáciu v obci, bol 

vypracovaný dopravný projekt projektantmi Ing. Tiborom Bartkom, Ing. Dávidom Csánóm, 

ktorý rieši upokojenie dopravy v obci Hviezdoslavov. Návrh dopravného projektu bol riadne 

prerokovaný na Komisii územného plánovania, výstavby a rozvoja obce Hviezdoslavov dňa 

28.11.2017, kde komisia prijala Uznesenie č. 6/11/2017 „Komisia súhlasí s vypracovaným 

projektom trvalého dopravného značenia“. Získali sme kladné stanovisko OÚ Dunajská 

Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Ako vyplýva z rozpočtu ide 

o hodnotu zákazky vo výške 19.917,70 EUR (s DPH) a bude financovaný z rozpočtu obce. 

Odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť dopravný projekt tak, ako je uvedený v návrhu 

uznesenia, v súvislosti s čím by sa malo bezodkladne začať s prípravou a realizáciou 

verejného obstarávania na dodávateľa stavby, následne s realizáciou diela. Ďalej informoval, 
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že obec opätovne nedostala súhlasné vyjadrenie od ORPZ v Dunajskej Strede. K dopravnému 

projektu, ktorý počíta s osvetleným prechodom pre chodcov cez cestu II/503 ŠA-SC do 

Záhrad a so znížením rýchlosti na ceste II/503,  nám bolo doručené  stanovisko polície DS, 

kde prechod a zníženie rýchlosti bolo zamietnuté. Obec podá ešte raz žiadosť na ORPZ 

v Dunajskej Strede o kladné posúdenie. V prípade opätovného zamietnutia starosta obce 

požiada o súčinnosť občanov, aby podporili aktivity za schválenie dopravného projektu 

o schválenie osvetleného prechodu pre chodcov k časti Záhrady.  

 

Uznesenie 19/2018: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu: 

a)  schvaľuje realizáciu dopravného projektu v obci Hviezdoslavov v zmysle vypracovaného 

projektu,  

b)  schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na realizáciu dopravného 

projektu v maximálnej výške 19.917,70 EUR,  

c)  poveruje starostu, aby zabezpečil verejné obstarávanie na zhotoviteľa a realizáciu 

dopravného projektu. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      

Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 

Nadobudnutie hmotného majetku formou Darovacej zmluvy  

Starosta obce informoval o nadobudnutí motorového vozidla značky Mercedes Benz VITO r. 

výroby 2009, obstarávacia cena 42.334,13 eur, najazdených 136 477 km. Dar bol hnuteľným 

majetkom SR, ktorý bol správcom majetku vyhlásený 8.3.2018 za prebytočný majetok 

a ponúknutý organizáciám verejnej správy, t.j. Obec Hviezdoslavov sa oňho prihlásila. 

Starosta uviedol, že dlhodobá aktivita, ktorú vyvíja, bola úspešná a nemusíme míňať obecné 

prostriedky na nákup vozidla.  

 

Uznesenie 20/2018: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje: 

 a) nadobudnutie hmotného majetku formou Darovacej zmluvy uzatvorenej medzi obcou 

Hviezdoslavov a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 

b) vynaloženie výdavkov z rozpočtu obce na úhradu poplatku za prepis vozidla, za 

uzatvorenie zákonného poistenia auta a nákupu a montáže ťažného zariadenia na vozidlo 

a prívesný vozík 

c) poveruje starostu, aby vykonal všetky úkony v zmysle zmluvy a tohto uznesenia. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský      
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Ing. Ľubor Štefík x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 7, 8 

Diskusia, Záver 
V rámci diskusie vystúpil starosta a informoval prítomných: 

 O stave kontroly VO - výstavba MŠ formou modulov Hviezdoslavov, zatiaľ neprišli 

výsledky z kontroly VO z príslušného orgánu z Trnavy. 

 V častiach Podháj, Hviezdoslavov, Záhrady budú pristavené veľkokapacitné 

kontajnery v termínoch od 25. do 26. apríla 2018. Pani Polakovič požiadala, aby tieto 

kontajnery boli označené pre lepšiu identifikovateľnosť najmä v časti Záhrady. 

 Zápis do škôlky bude 16.5.2018 od 6:45 hod. do 18:30 hod., podrobné informácie sú 

na stránke OÚ a MŠ. 

 Informoval o určení školského obvodu ZŠ, ktorý je zverejnený na stránke OÚ 

 V parku P. O. Hviezdoslava sa buduje rozvod vody, aby bolo možné plochu 

zavlažovať. 

 V športovom areáli sa buduje rozvod vody, aby bolo možné plochu zavlažovať. 

 Firma Hviezdne bývanie s.r.o., pracuje na získaní kladných vyjadrení dotknutých 

orgánov k projektu chodník Hviezdne bývanie - Kvetoslavov. Podľa informácii od 

konateľa spoločnosti, chýba posledné vyjadrenie. Obec je nápomocná pri vybavovaní 

povolenia. 

 Informoval ohľadom plánovaného budovania obalovačky asfaltových zmesí  medzi 

Šamorínom a Kvetoslavovom, ktorú chcú vybudovať v časti výstavby D1R7 a ktorá je 

budovaná len na obmedzené časové obdobie.  

 

Keďže diskusia prebiehala už k prejednávaným bodom, starosta obce sa všetkým prítomným 

poďakoval a o 19:55 ukončil zasadnutie. 

 

V Hviezdoslavove, 13.4.2018 

Zapísala: Ing. K. Gergelová 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

Ing. Ján Karaba 

 

Mária Ábrahámová 

 

         PhDr. Marek Kúdela 

         starosta obce 

 


