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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Hviezdoslavov konaného dňa 21.6.2018 

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, príchod o 18:03 hod 
   Mgr. Peter Krempaský, 
  

      
Neprítomní poslanci:   Ing. Jaroslava Polakovič, ospravedlnená 

Ing. Ľubor Štefík, ospravedlnený 
 
Ostatní prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Hviezdoslavov  
4. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018 + stanovisko hlavného kontrolóra 
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 
6. Správa o výsledku  finančnej kontroly č. 1/2018 
7. Návrh Zmluvy o prenájme obecného pozemku 
8. Žiadosť o prevzatie verejného osvetlenia 
9. Prenájom obecného bytu 
10. Určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov na nové volebné obdobie 
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 
12. Schválenie zámeru výstavby chodníka „Čerešňárka“ 
13. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej siete 

a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO  
14. Nákup benzínovej kosačky  
15. Oprava/údržba domu smútku Hviezdoslavov 
16. Žiadosť o zámenu pozemkov a stanovisko k investičnému zámeru „Polyfunkčný objekt 

Hviezdoslavov“  na parcele 126/1 a 125/4 k. ú. Hviezdoslavov 
17. Žiadosť o súhlas obce k zadaniu urbanistickej štúdie obytného súboru „Pri parku 

„Hviezdoslavov“ LV 283 parc. č. 322/263,294,293,292,291 
18. Žiadosť o schválenie investičného zámeru 56 RD parc. č. 1232/33, LV č.371QUALITY 

INVEST a.s. 
19. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru parc. č. 155/3 Quinos 

s.r.o. 
20. Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti pre stavbu ,.AREAL HVIEZDA" 

parc. č. 63/8 
21. Úpravy kancelárskych priestorov OÚ 
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22. Rôzne 
23. Diskusia a interpelácie 
24. 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 Ing. Jaroslava Polakovič a Ing. Ľubor Štefík sa ospravedlnili 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 x   

Ing. Ľubor Štefík   

Ing. Jaroslava Polakovič   

p. Mária Ábrahámová x   
 
K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
a schválenie programu zasadnutia 
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol : Ing. Jána Karabu a p. Mareka Jánošíka a dal 
poslancom OZ hlasovať o schválení členov návrhovej komisie: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh      

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
       Návrhová komisia bola schválená 
O 18:02 hod. sa zastupiteľstva zúčastnil Marián Németh. 
 
b) program rokovania 
Starosta obce predniesol program zastupiteľstva podľa pozvánky a navrhol, aby bod 7. bol 
vypustený z rokovania, nakoľko bol prejednávaný a ukončený na predchádzajúcom OZ. 
Starosta obce PhDr. Kúdela ďalej navrhol, aby bod 10. a 11. boli vypustené z rokovania, 
nakoľko ešte nebol vyhlásený termín komunálnych volieb – a dal o tomto návrhu hlasovať. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    
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p. Mária Ábrahámová x     
     Body 7., 10. a 11. boli vypustené z návrhu programu. 
 
Poslanec Mgr. Krempaský pripomienkoval body 17., 18., 19., 20. z pozície stavebnej komisie, 
kde skonštatoval, že stavebná komisia neodporúča prejednávanie na OZ pre nekompletné 
podklady.  
Poslanec Ing. Karaba dal návrh na vypustenie týchto bodov z prejednávania OZ. 
Ďalšie návrhy na zmenu programu neboli prednesené. Starosta obce dal o tomto návrhu 
zmeny programu rokovania hlasovať: 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Body 17., 18., 19., 20. boli vypustené z návrhu programu. 

 
Starosta obce dal hlasovať o upravenom programe rokovania v znení: 

1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Hviezdoslavov  
4. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018 + stanovisko hlavného kontrolóra 
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 
6. Správa o výsledku  finančnej kontroly č. 1/2018 
7. Žiadosť o prevzatie verejného osvetlenia 
8. Prenájom obecného bytu 
9. Schválenie zámeru výstavby chodníka „Čerešňárka“ 
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej 

siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO  
11. Nákup benzínovej kosačky  
12. Oprava/údržba domu smútku Hviezdoslavov 
13. Žiadosť o zámenu pozemkov a stanovisko k investičnému zámeru „Polyfunkčný 

objekt Hviezdoslavov“  na parcele 126/1 a 125/4 k. ú. Hviezdoslavov 
14. Úpravy kancelárskych priestorov OÚ 
15. Rôzne 
16. Diskusia a interpelácie 
17. Záver 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    
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p. Mária Ábrahámová x     
     Program rokovania bol schválený v upravenom znení. 
 
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: 
Návrh uznesenia: 
c) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove určuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice: 
Za overovateľov zápisnice a uznesení p. Máriu Ábrahámovú a Ing. Jána Karabu. 
Za  zapisovateľku: Ing. Katarínu Gergelovú. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

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. 
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. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 3 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
Hviezdoslavov  
Hlavný kontrolór preniesol návrh na VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kde podľa § 
7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov môže obec právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 ( právnická osoba 
zriadená obcou)  a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území obce alebo ktoré pôsobia na území obce, vykonávajú činnosť na území obce alebo 
poskytujú služby obyvateľom obce,  poskytovať dotácie za podmienok ustanovených 
všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu - všeobecne prospešných služieb, 
- všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,  
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- na podporu podnikania a zamestnanosti.  
Starosta obce dal poslancom OZ o návrhu hlasovať: 
Návrh uznesenia: 

   Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
   schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
   Hviezdoslavov. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018 + stanovisko hlavného kontrolóra 
Hlavný kontrolór obce zhrnul informácie k predloženému prerokovávanému materiálu, že 
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov sa vykonáva zmena rozpočtu obce Hviezdoslavov 
na rok 2018 rozpočtovým opatrením –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov, kde sa vychádza z výsledkov k 31.5.2018:  
Bežné príjmy – zvýšenie o 73 516 eur, 
Bežné výdavky – zvýšenie o 10 000 eur, 
Kapitálové príjmy – zvýšenie o 558 000 eur, 
Kapitálové výdavky – zvýšenie o 699 477 eur,  
Príjmové finančné operácie – zvýšenie o 48 961 eur, 
Výdavkové finančné operácie sa nemenili. 
Starosta obce 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. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Návrh uznesenia:  
   Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 v nasledovnom znení 
Bežné príjmy: 

111 - Výnos dane z príjmov (podielové dane) – zvýšenie o 26 866 eur 
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133 – Dane za tovary a služby – poplatok za KO zvýšenie o 4 000 eur, 
                                                  -  poplatok za rozvoj zvýšenie o 40 000 eur, 
292 -  Ostatné príjmy zvýšenie o 2 650 eur, 
Kapitálové príjmy: 
321 – Tuzemské kapitálové granty zvýšenie o 558 000 eur (dotácia na MŠ)  
Príjmové finančné operácie: 
454 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu obce zvýšenie o 48 961 eur. 
Bežné výdavky: 
632 -  Energie zvýšenie o 10 000 eur, 
Kapitálové výdavky: 
717 -  Realizácia stavieb zvýšenie o 24 477 eur (doplatky za výstavbu chodníkov), 
717 -  Realizácia stavieb zvýšenie o 650 000 eur (výstavba nadstavby MŠ)      

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 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete predložil poslancom svoj návrh kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2018 a keďže k nemu neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce 
poslancom OZ o návrhu hlasovať: 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 
 

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 
Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2018 
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete oboznámil poslancov so svojou kontrolnou 
činnosťou za I. polrok 2018 a keďže k nemu neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce 
poslancom OZ o návrhu hlasovať: 
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Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2018. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 7 
Žiadosť o prevzatie verejného osvetlenia 
Starosta obce PhDr. Marek Kúdela oboznámil poslancov so žiadosťou p. Ľudmily Sallošovej, 
Hviezdoslavov 19 o prevzatie verejného osvetlenia na parcelách 293/3 a 307 v k.ú. 
Hviezdoslavov, aj s príslušnou dokumentáciou k prevzatiu potrebnou. Poslanci mali záujem 
o informácie – koľko domov tam stojí, koľko ľudí je prihlásených na trvalý pobyt v obci. Potom dal 
starosta poslancom OZ o návrhu hlasovať: 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje 
prevzatie verejného osvetlenia p. Ľudmily Sallošovej. 
 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík  x  

Ing. Ján Karaba  x  

p. Marián Németh x   

Mgr. Peter Krempaský   x 

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

K bodu 8 
Prenájom obecného bytu 
Predsedkyňa sociálnej komisie poslankyňa Mária Ábrahámová podala návrh na pridelenie 
obecných bytov, ktoré budú uvoľnené k 1.8.2018. Výpoveď z nájomných bytov dali manželia 
Zelinkovci a Zoltán Ábrahám s manželkou v súlade so zmluvou o prenájme nájomných bytov. 
Obec eviduje dve žiadosti o prenájom, p. Dávida Vargu z Hviezdoslavova a Ľuboša Ninaja 
z Bobrovca s rodinami. Obaja uchádzači po preskúmaní predložených pokladov spĺňajú 
podmienky pre pridelenie a preto starosta obce dal poslancom OZ hlasovať o návrhu uznesenia v 
znení: 

 
Návrh uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
schvaľuje prenájom obecného bytu, Hviezdoslavov č. 198, 930 41 Hviezdoslavov od 1. 
augusta 2018 pre  
1. Dávid Varga, Hviezdoslav 
2. Mgr. Ľ. Ninaj, Bobrovec 
a poveruje starostu obce, aby s nimi uzatvoril Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 9 
Schválenie zámeru výstavby chodníka „Čerešňárka“ 
Na zasadnutí OZ dňa 15.3.2018 bola zo strany OZ schválená Zmluva o postúpení práv 
stavebníka, ktorá bola dňa 27.4.2018 podpísaná zo strany obce aj pôvodného stavebníka. Na 
základe tejto zmluvy obec získala práva stavebníka vyplývajúce zo stavebných povolení 
vrátane projektovej dokumentácie na stavbu „Chodník Čerešňárka“ – stavebné objekty SO 01: 
Chodník a SO 02: Vsakovanie zrážkovej vody. Na základe vypracovaného rozpočtu sa 
predkladaná hodnota zákazky stanovuje vo výške 90.618,83 EUR s DPH. Výstavbu chodníka 
bude obec vedieť financovať z vlastných zdrojov obce s využitím zaplatených miestnych 
poplatkov za rozvoj. Starosta obce PhDr. Marek Kúdela odporučil obecnému zastupiteľstvu 
schváliť tento zámer tak, ako je v návrhu uznesenia, v súvislosti s čím by sa malo 
bezodkladne začať s prípravou a realizáciou verejného obstarávania na dodávateľa stavby. 
Chodník Čerešňárka je kľúčovým úsekom chodníka, ktorý bude spájať Hviezdne bývanie, 
Peknú cestu, Športovú ulicu a nové lokality napojené na Športovú ulicu s hlavnou časťou obce. 
Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať o návrhu uznesenia v znení: 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje zámer výstavby 
stavby „Chodník Čerešňárka“ v celkovej predpokladanej hodnote 90.618,83 EUR s DPH a poveruje 
starostu obce, aby uskutočnil verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Obecné zastupiteľstvo 
zároveň schvaľuje výdavky na služby verejného obstarávania na dodávateľa stavby do výšky 1.500 
EUR bez DPH. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 10 
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Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej siete 
a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO  
Obec za posledné obdobie 3,5 roka nemala možnosť sa zapojiť do projektu na financovanie 
kanalizácie a vodovodu. V júni vyšla výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP 
zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 
EO, kde by sme sa mohli zapojiť. Je tu však viacero problémových miest napr. je potrebné 
preveriť počet odkanalizovaných častí v obci. Podmienkou predkladania žiadostí je ukončené 
VO, čo je neštandardné, ale i napriek tomu starosta obce PhDr. Marek Kúdela navrhol, aby sa 
obec tejto výzvy zúčastnila. Po krátkej rozprave dal starosta obce OZ hlasovať o návrhu: 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na 
výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO, poveruje 
starostu zabezpečiť vypracovanie žiadosti a VO na dodávku stavby. OZ schvaľuje finančné 
výdavky do 10.000,00 Eur, v prípade zvýšenia výdavkov budú poslanci OZ okamžite 
informovaní, prípadne sa operatívne stretnú na prerokovanie. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 11 
Nákup benzínovej kosačky 
Starosta obce informoval poslancov o potrebe nákupu novej kosačky na údržbu trávnikov, 
nakoľko stará – viac ako 10-ročná, pokazená a oprava nerentabilná. Predložil prieskum trhu. 
Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje 

nákup kosačky v sume 1982,50 € bez DPH a poveruje starostu nákup uskutočniť. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
K bodu 12 
Oprava/údržba domu smútku Hviezdoslavov 
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Obec Hviezdoslavov neinvestovala do údržby domu smútku za posledné roky žiadne finančné 
prostriedky. Nakoľko si stav budovy už urgentne vyžaduje údržbu, je potrebné pristúpiť 
k opravám domu smútku. Podľa predloženej cenovej ponuky sú práce, ktoré je potrebné 
uskutočniť, do výšky  3500 Eur. 
Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať o návrhu uznesenia: 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce do výšky 3500,00 Eur na opravu 
domu smútku a poveruje starostu zabezpečiť realizáciu opravných prác. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 13 
Žiadosť o zámenu pozemkov a stanovisko k investičnému zámeru „Polyfunkčný objekt 
Hviezdoslavov“  na parcele 126/1 a 125/4 k. ú. Hviezdoslavov 
Starosta obce informoval poslancov o zámere zámeny pozemkov, ktoré boli za 
predchádzajúceho vedenia obce predané za cenu 4,00 alebo 7,00 €/m2. Ide o pozemky oproti 
obecnému úradu „Na pažiti“, čím sa znehodnotil tento priestor a stal sa problematicky 
využiteľným. Novým návrhom by sa vytvorilo námestie s polyfunkčnými objektmi, kde by 
vznikol priestor pre oddych. Starosta informoval o možnosti výstavby kostola s komunitným 
centrom (z externých zdrojov/nie z rozpočtu obce), ktoré by mohlo byť súčasťou tohto 
priestoru. Podarilo sa predrokovať tento zámer s majiteľmi, ktorí sú ochotní súhlasiť so 
zámenou pozemkov. 
Po krátkej diskusii starosta obce dal o tomto bode hlasovať. 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
schvaľuje zámer prevodu vlastníckeho práva k definovanej nehnuteľnosti spôsobom podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy. 

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    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie nebolo prijaté. 

 
 
K bodu 14 
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Úpravy kancelárskych priestorov OÚ 
 
Z dôvodu rastu počtu obyvateľov (zo 612 v roku 2011 na 1758 k 1.7.2018) obec potrebuje 
vytvoriť nové priestory pre pracovníkov, ktorých bude potrebné prijať v súvislosti so 
zvyšujúcou sa administratívnou agendou stavebného a obecného úradu.. Navrhuje sa úpravou 
terajšej zasadacej miestnosti získať 3 nové kancelárie. Zasadania obecného zastupiteľstva 
budú po zrealizovaní úprav prebiehať v kultúrnom dome. Na návrh poslanca Jánošíka by sa 
priestory obecného úradu mali vybaviť aj klimatizáciou. Po krátkej rozprave dal starosta obce 
hlasovať o návrhu uznesenia: 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu 
schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na účel úprav priestorov 
obecného úradu a kultúrneho domu do výšky 10.000 € a poveruje starostu zrealizovať tieto 
úpravy vrátane klimatizácie. 

Poslanec Za Proti Zdržal sa 

p. Marek Jánošík x     

Ing. Ján Karaba x     

p. Marián Németh x     

Mgr. Peter Krempaský x     

Ing. Ľubor Štefík      

Ing. Jaroslava Polakovič    

p. Mária Ábrahámová x     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 15 
Rôzne 
Starosta obce informoval o tom, že: 

1. obecnému úradu bola doručená TSK správa z kontroly VO, výsledkom ktorej je, že 
obec môže podpísať zmluvu na výstavbu MŠ a začať stavbu realizovať. O termínoch 
budú občania informovaní. 

2. Obecný úrad získal bezodplatne prvýkrát služobné vozidlo VITO, prebehne prepis 
a montáž ťažného zariadenia. 

3. bude sa realizovať chodník od MŠ za pohostinstvo hradený z externých zdrojov. 
4. obec dostala negatívne stanovisko hygieny k využívaniu KD na pohybové, športové 

aktivity. Kultúrno spoločenského charakteru áno, ale telocvičňu nenahradzuje. 
5. zrealizovala sa oprava osvetlenia v časti Záhrady 
6. Poslanec p. Németh požiadal o odstránenie stromu na cintoríne. 

 
K bodu 16 
Diskusia 
- V rámci diskusie sa rozprúdila debata o využívaní KD na športové aktivity podľa 
požiadaviek OZ Hviezdoslavovský spolok reprezentovaný p. Figurom a starostom obce, 
ignorujúc vyjadrenie hygieny; rozoberalo sa zamietavé stanovisko na cvičenie thajského 
boxu, starosta uviedol, že obec nemá telocvičňu, ktorá by bola na takéto aktivity vhodná. 
Následne p. Figura diskutoval so starostom v mene p. Čubíkovej – skupinové cvičenie /ktorá 
odmietla priestory, ktoré boli ponúknuté na poschodí kultúrneho domu ako „kuticu“/. Starosta 
uviedol, že podporuje športové aktivity – futbal – obecné multifunkčné ihrisko, vybudovanie 
veže na cvičenie, skateparku a bude rád, ak budeme mať v budúcnosti aj telocvičňu na šport. 
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HS požiadal o predloženie stanoviska hygieny k využívaniu KD na pohybové a športové 
aktivity. 
- p. Kormúth sa venoval parkovacím  miestam v Hviezdnom bývaní, ktoré nepatria obci, ale 
sú na súkromnom pozemku, a teda obec nemôže do tohto vzťahu zasahovať a obyvatelia 
Hviezdneho bývania si musia parkovanie riešiť s p. Prečinským; 
- o 20,17 hod odišiel zo zasadnutia p. Krempaský; 
- p. Kormúth žiadal okamžité budovanie chodníka od HB k stanici Kvetoslavov, ignorujúc 
pritom zákonné požiadavky na stavbu. 
 
Nakoľko sa rozprúdila diskusia medzi občanmi starosta obce zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva oficiálne ukončil o 20:39 hod. 
 
 
 
 
V Hviezdoslavove, 21.6.2018 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:   
 
 
Ing. Ján Karaba 
 
Mária Ábrahámová 
 
         PhDr. Marek Kúdela 
         starosta obce 
 


