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Zápisnica  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2022 

konaného dňa 06.07.2022 
od 8,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Hviezdoslavov 

 

Prítomní:      Marek Lackovič, MBA., starosta obce Hviezdoslavov 

    

Prítomní poslanci:    Tatiana Skybová  

      Ing. František Kavecký 

Adam Takáč    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

 
01. Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

02. Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 

03. Zmluva o zriadení VB stavby a umiestnenia stĺpov solárneho ver. osvetlenia, Hrušková ul. 

04. Diskusia a záver 

K bodu 1 

Otvorenie OcZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril starosta obce, Marek Lackovič, 

MBA o 08:00. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že prítomní sú 4 poslanci, a preto je 

obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

 

a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú a dal 

poslancom OcZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 28/2022: 

 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za návrhovú komisiu: Ing. Dominiku Š. Sumihorovú. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba     

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová      

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Návrhová komisia bola schválená. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Františka Kaveckého 

a Ing. Adama Takáča a za zapisovateľku Ing. Andreu Marko, PhD. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      
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Ing. Ján Karaba      

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová      

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení. 
 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš     

Ing. Ján Karaba     

Ing. František Kavecký X    

Mgr. Janka Almášiová    

Tatiana Skybová X    

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X    

Predložený návrh programu bol schválený. 

 

K bodu 2 

Predkladateľom tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva je starosta obce, Marek 

Lackovič a poslankyňa OcZ, Tatiana Skybová. P. starosta v úvode tohto bodu rokovania 

zhrnul niekoľko nasledujúcich skutočností: 

Nakoľko v súčasnosti platná zmluva na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu (tzv. „BRKO“) z domácností v obci Hviezdoslavov a 

prenájom nádob na zber odpadu končí, bolo nevyhnutné a potrebné vyobstarať túto službu na 

ďalšie časové obdobie. V uplynulých dňoch sa tak aj udialo a predbežnú zápisnicu 

z vyhodnotenia ponúk predkladáme v prílohe ako samostatnú prílohu tohto bodu rokovania 

OcZ. 

 Finančné prostriedky na realizáciu poskytovania tejto služby má obec Hviezdoslavov 

vyčlenené v rozpočte. 

 Podrobnejšie, rešpektujúc platnú legislatívu SR v tejto problematike, sme sa téme 

venovali na zasadnutí OcZ dňa 8.6.2021. 

 CMT Group s.r.o splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo 

výzve na predkladanie ponúk a jeho ponuka sa po vyhodnotení ponúk na základe jediného 

kritéria na vyhodnotenie ponúk – celkovej ceny s DPH umiestnila ako prvá v poradí. Celková 

cena predmetu zákazky je 46 910,40,- € vr. DPH. S touto spoločnosťou je teda potrebné 

podpísať zmluvu na ďalšie 2 nasledujúce roky. Na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť 

ESPIK Group, s. r. o., a na 3. mieste Fidelity Trade, s. r. o. 

 Poslankyňa p. Skybová vyjadrila príjemné prekvapenie nad nízkou výslednou sumou, 

ktorá je až o 3€/mesačne na 1 nádobu nižšia ako u súčasnej odvozovej spoločnosti. 

Poslankyňa poznamenala, že sa navyšoval aj počet nádob do lokality Hviezdneho bývania 

a pribudla aj úplne nová časť – Lúčna ulica. 
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Uznesenie č. 29/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e,  v zmysle uskutočneného verejného obstarávania, 

starostu obce podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 

Predkladateľom nasledujúce bodu rokovania OcZ je starosta obce, Marek Lackovič. 

Povinní z vecného bremena sú podielovými spoluvlastníkmi nasledovnej nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v kat. území Hviezdoslavov, obci: Hviezdoslavov, okres: D. Streda a to: 

-  pozemok registra „C“ KN, parc. č. 34/23, druh pozemku: Orná pôda, o výmere 648 m2, 

evidovaný na liste vlastníctva č. 532. Ide u Hruškovú ulicu. 

 Oprávnený z vecného bremena je Obec Hviezdoslavov, ktorá má záujem na ulici, na 

ktorej sa nachádza pozemok špecifikovaný v článku I v bode 1) tejto zmluvy vybudovať 

verejné osvetlenie a za týmto účelom má záujem o nadobudnutie práva vecného bremena 

spočívajúce v umiestnení stĺpov verejného osvetlenia  na predmetnom pozemku. Pre bližšie 

upresnenie obec daruje 2 solárne lampy verejného osvetlenia spoluvlastníkom predmetnej 

ulice. Pre obec to znamená investíciu do 5000 €.  Nakoľko ide o súkromnú ulicu je potrebné 

uzatvoriť Zmluvu o vecných bremenách. Vecné bremeno podľa tejto zmluvy sa zriaďuje 

bezodplatne, a na dobu neurčitú. 

 Viac podrobností sa nachádza v priloženej zmluve, ktorú gestoroval kolega – poslanec 

OcZ – Ing. J. Karaba. 

 

Uznesenie č. 30/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  priloženú Zmluvu o zriadení vecného bremena 

stavby a umiestnenia stĺpov solárneho verejného osvetlenia, prechodu a prejazdu. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 

Patrik Cvengroš      

Ing. Ján Karaba    

Ing. František Kavecký X     

Mgr. Janka Almášiová     

Tatiana Skybová X     

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   

Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 4 

V závere OcZ sa poslanec Ing. Kavecký na základe podnetov od občanov informuje, či 

sú k dispozícii čipy od cykloklietky na žel. stanici. Zapisovateľka Ing. Marko odpovedá, že 

čipy sú k dispozícii na obecnom úrade, v prípade záujmu si ich občania môžu zakúpiť 

v kancelárii prvého kontaktu. Podľa pozorovaní viacerých prítomných na OcZ kapacita 

cykloklietky je využívaná minimálne, preto napriek tomu, že klietka je dimenzovaná na 50 

miest pre bicykle, môžeme ponúknuť občanom aj ďalšie čipy, aby bezpečné stojisko na 

bicykle mohlo využiť viac záujemcov. 

Ďalej sa poslanec Ing. Kavecký informuje na základe podnetov od občanov, či by 

nebolo možné od parkoviska na žel. stanici smerom ku zastávke urobiť úpravu chodníka 

štrkom, nakoľko v prípade daždivého počasia sa na chodníku tvorí blato. P. starosta 

odpovedá, že budeme nad úpravou uvažovať, resp. hľadať možnosť ako úpravu vykovať. 

Poslanec Takáč sa informuje, či má p. starosta vedomosť o tom, v akom štádiu je 

situácia s dopravným značením na ulici Čerešňárka, ktorú mala vyriešiť spol. Kováč 

architects s.r.o. P. starosta odpovedá, že nevie, či zodpovední v danej problematike nejako 

pokročili a bude potrebné ich osloviť a pourgovať. 

 

P. starosta ukončil oficiálnu časť rokovania OcZ. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, 06.07.2022 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Andrea Marko, PhD. ................................... 

  

 

Overovatelia zápisnice a uznesení:  

 

Adam Takáč    ....................................    

 

 

Ing. František Kavecký   .................................... 

 

 

 

 

                    ................................... 

Marek Lackovič, MBA. 

      starosta obce 

 

 

 
 


