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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Hviezdoslavov konaného dňa 17.10.2018 
od 18,00 hod. v zasadacej miestnosti budovy obecného úradu vo Hviezdoslavove 

 

Prítomní:     PhDr. Marek Kúdela, starosta obce 

     Ing. Stanislav Fekete, kontrolór 

    

Prítomní poslanci:   Mária Ábrahámová 

     Marek Jánošík 

     Ing. Ján Karaba 

     Mgr. Peter Krempaský    

  Marián Németh 

  Ing. Jaroslava Polakovič 

Neprítomní poslanci:  Ing. Ľubor Štefík - ospravedlnený 

Ostatní prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Navrhovaný program: 

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

  02.     Kontrola plnenia uznesení 

  03.     Hospodárenie obce za I. polrok 2018 

  04.     Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 + stanovisko hlavného kontrolóra 

  05.     Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na    

            území obce 

  06.     Zmluva o dielo na výstavbu „Chodníka Čerešňárka“ 

  07. Zmluva o dielo na výstavbu „Prístavby materskej školy formou modulov“ 

  08.     Stojisko na bicykle pri ŽST Kvetoslavov - zastávka  

  09. Žiadosť o prevzatie verejného osvetlenia, p.č. 293/3 

  10.     Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadenie vecného bremena – ARNAD s.r.o. 

  11.     Výstavba kostola a komunitného centra v obci – petícia a žiadosť RKC 

  12.  Rôzne 

  13.     Diskusia a interpelácie 

  14.     Záver 

   

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

starosta obce o 18,00 hod. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že  Ing. Ľubor Štefík 

sa ospravedlnil a 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   

Ing. Jaroslava Polakovič x  

p. Mária Ábrahámová x   

 

K bodu 1 

Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
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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 x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Návrhová komisia bola schválená 

 

Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a navrhol vypustiť bod č.7 

programu  - Zmluva o dielo na výstavbu „Prístavby materskej školy formou modulov“ a dal 

o upravenom programe hlasovať: 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x   

       Upravený program bol schválený 

Starosta dal poslancom OZ hlasovať o programe v znení: 

Program: 

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

  02.     Kontrola plnenia uznesení 

  03.     Hospodárenie obce za I. polrok 2018 

  04.     Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 + stanovisko hlavného kontrolóra 

  05.     Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na    

            území obce 

  06.     Zmluva o dielo na výstavbu „Chodníka Čerešňárka“ 

  07.     Stojisko na bicykle pri ŽST Kvetoslavov - zastávka  

  08. Žiadosť o prevzatie verejného osvetlenia, p.č. 293/3 

  09.     Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadenie vecného bremena – ARNAD s.r.o. 

  10.     Výstavba kostola a komunitného centra v obci – petícia a žiadosť RKC 

  11.  Rôzne 

  12.     Diskusia a interpelácie 

  13.     Záver   

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

       Program rokovania bol schválený 
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Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice a uznesení p. Máriu Ábrahámovú a Ing. Jána 

Karabu a za  zapisovateľa Mariána Németha a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať: 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 

 

K bodu 2 

Kontrola plnení uznesení 

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

plnia. 

p. Polakovič:  navrhla zrušiť uznesenie 7/2018  

- uznesenie zrušíme, pred schválením nového uznesenia  

či bola uzatvorená Zmluva s firmou ENERGY  

- nie, zmluva nebola podpísaná  

aký je stav plnenia 9/2018 – dopravný projekt  

- osádza sa zvislé dopravné značenie, osvetlenie prechodu Záhrady, znižuje sa 

rýchlosť na hlavnej ceste na 50 km, inštaluje sa dopravné značenie v časti 

Podháj 

stav 29/2018 – výzva na predkladanie žiadosti – odpad a voda  

- Výzva sa podáva do konca roka, na výzve sa pracuje, jedná sa o kanalizáciu 

33/2018 – úprava obecného úradu – zasadačka  

- zatiaľ sa úpravy nerealizovali 

Požiadala zaslať uznesenia  od r. 2014 –informovala sa na kanalizáciu - 

projekt. dokumentáciu  

- kanalizácia, na projektovú dokumentáciu máme ponuku od p. Pomotyho, 

ktorý riešil projekt Hviezdoslavova, druhá spoločnosť ponuku neposlala, 

napriek tomu, že sme spoločnosť oslovili. 

Požiadala vložiť na stránku OU výzvu, kde by sa mohli prihlásiť spoločnosti, ktoré by 

mohli predložiť ponuku na projekt kanalizácie. 

 

 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

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 x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3 

Hospodárenie obce za I. polrok 2018, kontrolór oboznámil poslancov s hospodárením 

obce za I. polrok 2018. 

Stav bankového účtu je 295 000€. 

p. Polakovič: kapitálové výdavky, či je v poriadku minúť viac ako bolo schválené 

p. Krempaský: podľa jeho názoru, nie je prehľadný finančný rozpočet obce 

- odpovedal kontrolór p. Fekete:  

rozpočet je pôvodný stav k 30.6.2018 

rozpočet obce je spracovaný v zmysle zákona, zákon to umožňuje. 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

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

hospodárenie obce za I. polrok 2018 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík    x 

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský  x   

Ing. Jaroslava Polakovič  x  

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu 04 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 + stanovisko hlavného kontrolóra 

Rozpočet obsahuje všetko v zmysle zákona.  

p. Polakovič: ide sa schvaľovať projekt Čerešňárka za 90 000 ,- Eur 

p. Karaba: v Zmluve je numerická chyba: 

projektová dokumentácia – zvýšenie o 1 000,- Eur,  

obecný rozhlas – otázka p. Polakovič, kedy sa odsúhlasovala jeho oprava 

- je to havarijný stav, ale vylúčime ho z rozpočtového opatrenia. 

p. Polakovič navrhla 713 – vypustiť z rozpočtu kapitálových výdavkov 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať :    

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 v nasledovnom znení 

Príjmové finančné operácie: 

453 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu obce zvýšenie o 75 523 eur. 

Bežné výdavky: 

636 – Prenájom (chladič vody) zvýšenie o 1000 eur, 

637 – Služby zníženie o 1000 eur 

Kapitálové výdavky: 

717 -  Realizácia stavieb zvýšenie o 90 000 eur (výstavba chodníka Čerešnárka), 

717 -  Realizácie stavieb zvýšenie o   9 500 eur (doplatky za chodník), 

717 – Realizácia stavieb zvýšenie o   5 500 eur (výstavba Scate parku),     

716 – Projektová dokumentácia zvýšenie o 1 000 eur,         

 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 
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p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu 5 

Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na    

území obce 
Starosta predniesol návrh VZN, k návrhu nemal nikto z prítomných pripomienky. 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať : 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 3/2018 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 

Zmluva o dielo na výstavbu „Chodníka Čerešňárka“ 

Starosta informoval o výsledkoch verejného obstarávania na výstavbu „Chodníka 

Čerešňárka“. VO sa zúčastnili dve firmy, z toho firma LZ Stav s.r.o.  - vylúčená a 

TJ Bav s.r.o. - splnila podmienky výzvy. Konečná cena s DPH je 90 162,38 Eur od víťazného 

uchádzača TJ BAU s.r.o. 

P. Polakovič, mala požiadavku uviesť sumu do uznesenia. 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať:  

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje uzatvorenie 

zmluvy o dielo na zhotovenie diela “Chodník Čerešňárka” so spoločnosťou TJ BAU s.r.o., 

Mraziarenská 24, 821 08 Bratislava, to všetko v súlade s výsledkom uskutočneného verejného 

obstarávania na dodávateľa predmetu zákazky - konečná cena vrátane DPH je 90.162,38 €. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje výdavky na služby stavebného dozoru za účelom 

kontroly zhotovovania diela vo výške max. 2.000,00 EUR.  

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     
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p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7 

Stojisko na bicykle pri ŽST Kvetoslavov - zastávka  

O tomto bode podal informáciu poslancom Ing. Karaba. Stojisko bude uzavreté, so vstupom 

na čip, pre 37 kusov bicyklov. Cena dodávky materiálu okolo 9.100,00 Eur a okolo 1.000,00 

Eur základy. Čaká sa na vyjadrenie železníc. 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať : 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje zámer 

inštalácie stojiska na bicykle pri ŽST Kvetoslavov – zastávka. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje výdavky na realizáciu tohto zámeru v max. výške 10.500 EUR. 

 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8 

Žiadosť o prevzatie verejného osvetlenia, p.č. 293/3 

Starosta informoval o žiadosti p. Ľudmily Sallosovej, ktorá požiadala o bezodplatné prevzatie 

LED verejného osvetlenia obcou.  

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať : 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 

schvaľuje bezodplatné prevzatie verejného osvetlenia na pozemku parc. číslo 293/3 k.ú, 

Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, vlastník Ľudmila Sallósová, rod. Fridrichová, 930 41 

Hviezdoslavov č. 19 do svojho výlučného vlastníctva a poveruje starostu vykonať všetky 

potrebné úkony. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík   x 

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Jaroslava Polakovič   x 

p. Mária Ábrahámová x    

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9 

Žiadosť o schválenie Zmluvy o zriadenie vecného bremena – ARNAD s.r.o. 

Zmeny sú z dôvodu pripomienok katastra. 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje Zmluvu 

o zriadení vecných bremien v prospech oprávneného Ing. Peter Balko,  Dvojkrížna 47, 820 13 

Bratislava. Vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve obce Hviezdoslavov, parcela reg. E, 

LV č. 177, p. č. 1190/6 k. ú. Hviezdoslavov sú vytvorené z dôvodu realizácie stavby 

inžinierskych sietí  - gravitačnej kanalizácie a vodovodu  podľa právoplatného stavebného 

povolenia , rozhodnutia č. OU-DS-OSZP-2016/011715-008 OLL  vydaného  Okresným 

úradom Dunajská Streda a realizácie stavby miestnej komunikácie podľa právoplatného 

stavebného povolenia  č. 380/2017-04/OcÚ, vydaného stavebným úradom Obce 

Hviezdoslavov pre obytný súbor 24 RD Hviezdoslavov dňa 04.07.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.08.2017 

 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba x   

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x   

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 10 

Výstavba kostola a komunitného centra v obci – petícia a žiadosť RKC. 

Starosta informoval, že dňa 18.07.2018 bola obci a obecnému zastupiteľstvo zo strany 

Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti sv. Jakuba, Štvrtok na Ostrove (ďalej ako „RKC“) doručená 

žiadosť o vyjadrenie k zámeru výstavby kostola a komunitného centra v obci. RKC v žiadosti 

poukazuje na skutočnosť, že veriaci v našej obci, ktorí sa aktívne zapájajú do života cirkvi 

(bohoslužby, spevokol, krsty), nemajú možnosť stretávať sa v kostole, ktorého vybudovanie 

spolu s komunitným centrom má RKC v zámere.  

Dňa 3.10.2018 bola obci doručená „petícia za umožnenie výstavby rímskokatolíckeho kostola 

s komunitným centrom na pozemku vo vlastníctve obce Hviezdoslavov“, pod ktorú sa 

podpísalo celkovo 381 občanov, z toho 229 s trvalým pobytom v našej obci. Medzi dôvodmi 

petície je aj skutočnosť, že kapacita kultúrneho domu je už pre stretávanie sa veriacich 

nepostačujúca, plánovaná výstavba bude financovaná zo strany RKC bez spolufinancovania 

obce a aj to, že kostol a komunitné centrum bude slúžiť nielen pre katolícku komunitu, ale pre 

iné záujmové skupiny. 

Vzhľadom na predchádzajúce rokovania obce s predstaviteľmi RKC bol na účely 

uskutočnenia zámeru výstavby kostola a komunitného centra predbežne zvolený pozemok 

parcela 125/3, ktorý je vo vlastníctve obce a parcela 125/2, ktorá v súčasnosti patrí majiteľovi 

p. Michalovi Szabóvi. Vlastník má pre tento pozemok stavebný zámer výstavby polyfunkčnej 

budovy s 3NP. Vedenie obce už od minulého roka vedie s ním rokovanie o zámene tohto 

pozemku za časť pozemku parcely 126/1 a 125/4 v pomere 1:1, t.j. 1506 m2 jeho pozemku za 

1506 m2 plochy parciel obecných pozemkov. Zámena tohto pozemku sa navrhuje z dôvodu, 

že sa tým zcelí vlastníctvo pozemkov v samotnom centre obce tak, že obec bude vlastniť 
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všetky susediace pozemky od areálu MŠ, areálu multifunkčného ihriska až po obecný úrad, 

kultúrny dom a park P.O. Hviezdoslava. Toto umožní vytvoriť naozajstné a plnohodnotné 

centrum obce ako verejného priestoru na uskutočňovanie podujatí a dôstojné stretávanie sa 

verejnosti, ktoré našej obci významne chýba. Priestorové potreby výstavby kostola 

a komunitného centra a súvisejúcich spevnených plôch pritom budú vyžadovať aj využitie 

časti pozemku parcely 125/2. 

Som presvedčený, že zo strany obce existujú viaceré významné dôvody, pre ktoré je vhodné 

podporiť predkladaný zámer RKC: 

1. Komunita veriacich tvorí významnú súčasť aktívnych obyvateľov našej obce. 

2. Kostol a komunitné centrum bude pôsobiť ako prirodzený spojovací prvok obyvateľov a 

jednotlivých častí obce. 

3. Každá poriadna obec má v centre kostol a krčmu, nám však kostol chýba. Budova kostola 

tvorí a vždy tvorila dedinský charakter obce. 

4. Kostol a priestory na stretávanie veriacich predstavujú jednu zo základných služieb, ktoré 

táto obec môže poskytovať svojim obyvateľom. 

Pán farár Masicza zo Štvrtku na Ostrove: privítal by, ak by poslanci pristúpili na návrh 

výstavby kostola. 

p. Polakovič: súhlasí s výstavbou kostola, ale na cirkevnom pozemku 

p. Karaba: petícii sa musíme venovať, dostatočný masívny záujem, kostol je v súlade 

s územným plánom, obec by mala podporiť tento návrh 

p. Regeš: čo plánuje obec s obecným pozemkom, ak nie postaviť kostol,  

odpoveď p. Jánošík – nie je výhodná výmena pozemkov 

p. Balok: obec by mala vyjsť v ústrety každej skupine, vzájomne si pomáhať, hľadajme 

riešenie, kostol sa do centra hodí, osloviť developerov, aby darovali pozemky obci,   

p. Karaba: priestor na verejnú diskusiu, pozemok je strategický 

p. Kavecký: prečo diskusia na FB nie je, prezentovaný zámer investora je zlý, 3.poschová 

bytovka mu nevyjde, referendum. 

p. Ozogány: nikto nie je proti výstavbe kostola, stavajú sa vraj pri cintorínoch, 1 ha 36 ár. 

Pozemok pri  cintoríne, kde budú stáť autá? 

p. Karaba: zámer bol navrhnutý aj v spolupráci s developerom, alt. možnosť výstavby kostola 

v jame 

p. Kleskeň: obec mu pustí viac pozemku  /názor p. Kleskeňa/, dať spracovať štúdie, kostol sa 

na parcelu nezmestí 

p. Vargová: prečo sa tieto riešia na FB, prečo neprebehne verejná  diskusia alebo referendum? 

p. Polakovič: pokiaľ cirkev získa pozemok, nech si kostol postaví, nesúhlasím s výstavbou 

bez potrebných dokumentov 

Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať: 

Návrh uznesenia: 

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

petíciu za výstavbu kostola a schvaľuje zámer výstavby kostola, výlučne na cirkevnom 

pozemku. 

 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x   

Ing. Ján Karaba  x  

p. Marián Németh   x 

Mgr. Peter Krempaský x   

Ing. Jaroslava Polakovič x   

p. Mária Ábrahámová x   
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11 

Rôzne 

Informácie starostu obce:  

 o výpovedi zmluvy so spoločnosťou Envi Pak a.s.,, ktorá realizuje zber triedeného 

odpadu v našej obci.  

 o pokračovaní projektu upokojenie dopravy v obci Hviezdoslavov  

 o dokončení doplnenia chodníka Hlavná ulica  

 o pripravovanej revitalizácii dopravného vodorovného dopravného značenia  

 o inštalácii nového betónového stola na tenis v športovom areáli Hviezdoslavov  

 o realizácii nového altánku v športovom areáli Hviezdoslavov  

 MŠ – prístavba - prebiehajú rokovania s novým dodávateľom na podpis zmluvy 

o dielo. Riadiaci orgán povolil oslovenie nasledujúceho uchádzača, rozpočty 

aktualizujú, mali by sme v dohľadnej dobe uzatvoriť zmluvu. Posun sme nemohli 

ovplyvniť, víťazná fy., ktorá nepodpísala zmluvu, musí odstúpiť.  

 ZŠ – výstavba novej ZŠ pre Veľkú Paku, Kvetoslavov a Hviezdoslavov - školský úrad 

navrhol nasledovné - riešiť  spoločnú ZŠ v Kvetoslavove. Máme založené združenie 

troch obcí a je vypracovaný projekt, UR a SP sa rieši. Rozpočet cca 700.000€. 

Budeme opätovne žiadať o dotáciu. Stavebný úrad na ZŠ bude pravdepodobne vo 

Hviezdoslavove.  

 

K bodu 12 

Diskusia 

Na záver zasadnutia OZ vo Hviezdoslavove starosta PhDr. Marek Kúdela oznámil 

nasledovné:  

 

„S radosťou Vám oznamujem, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť 

Obce Hviezdoslavov o nenávratný finančný príspevok vo výške 99.685 € , výstavba 

chodníka Hlavná ulica Hviezdoslavov (refundácia nákladov na výstavbu chodníka). Finančné 

prostriedky použijeme na financovanie chodníkov na Čerešňárke - Hviezdne bývanie - 

Kvetoslavov. Som rád, že kompetentný, zodpovedný a reálny prístup vedenia obce priniesol 

aj v tomto smere pozitívne výsledky. Vyzval tých, ktorí zaťažujú úrad, obec zbytočnými 

atakmi, aby upustili od svojho konania, a tešili sa z dosiahnutých reálnych výsledkov práce 

vedenia obce, a ak nepomáhajú, tak aspoň aby neškodili obci, t. j nám všetkým.“ 

Napriek niektorým skeptickým pohľadom spred štyroch rokov máme vybudovaný chodník v 

Hlavná ulica, chodník do časti Podháj, LED osvetlenie, chodník k MŠ, a. i.  

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil. 

 

V Hviezdoslavove, 17.10.2018 

 

Zapisovateľ:    Marián Németh ........................  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Karaba ......................... 

 

    Mária Ábrahámová ..........................   

 

 

         PhDr. Marek Kúdela 

                       Starosta obce 


