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UZNESENIA            

Z 3.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA 26. 05.  2020 O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:  Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová, Reisz 

Neprítomní:  Novotná, Varsányi - ospravedlnení 

Program zasadnutia: 

1 Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.  

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Žiadosť občanov obce, Mateja a Martiny Hanulecových, o predaj pozemku parc. č. 321/ 15.     

4 Návrh dodatku k  zmluve o nájme nebytových priestorov – elokované pracovisko Základnej 

školy Kvetoslavov 266 a návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy. 

5 Návrh investičného zámeru obce, vybudovať novú základnú - plnoorganizovanú školu. 

6 Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, voľba jej  

členov a predsedu. 

7 Cenová ponuka Arbor Tree Servis na orezávanie drevín,  vedľa komunikácií na Ružovej, 

Kostolnej a Agátovej ulici.   

8 Rôzne. 

9 Diskusia. 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

                                               Uznesenie č. 14 /2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

 

prítomní: Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 
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K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení. 

                                               Uznesenie č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie 

 

prítomní: Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 

 

K bodu č. 3 -  Žiadosť občanov obce, Mateja a Martiny Hanulecových, o predaj pozemku parc. 

č. 321/ 15.     

 

Uznesenie č. 16/ 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove nevyhovuje žiadosti občanov obce, Mateja a 

Martiny Hanulecových, Kvetoslavov 165  o predaj pozemku parc. č. 321/ 15.     

 

hlasovanie 

 

prítomní: Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 
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K bodu 4 – Návrh dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov – elokované pracovisko 

Základnej školy Kvetoslavov 266 a návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy. 

 

                                                  Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:  

 

a)  schvaľuje uzavretie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov, s obchodnou 

spoločnosťou MKs-Ing. Kašša Milan, s.r.o., Kvetoslavov 210, ktorá bola uzavretá dňa 15. 

marca 2019.  

 

b)  schvaľuje uzavretie zmluvy o podnájme nebytových priestorov, v ktorých sa nachádza  

elokované pracovisko ZŠ Kvetoslavov, medzi nájomcom Obec Kvetoslavov 

a podnájomcom Základná škola Kvetoslavov 266.  

 

c) žiada a poveruje starostu obce, aby dodatok k zmluve o nájme s prenajímateľom 

a zmluvu o podnájme so Základnou školou Kvetoslavov 266 uzavrel, a to za podmienky 

splnenia všetkých technických a právnych predpokladov súvisiacich s vecou.  

hlasovanie: 

hlasovanie 

 

prítomní: Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 

 

K bodu 5 - Návrh investičného zámeru obce, vybudovať novú základnú - plnoorganizovanú 

školu. 

                                                   Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:   

 

a) schvaľuje  zámer spočívajúci vo výstavbe budovy základnej školy v Kvetoslavove          ( 

plnoorganizovanej školy ) v existujúcom areály školy; 

 

b)   žiada starostu obce, aby zabezpečil aktualizáciu úverových ponúk s možnosťou 

refinancovania od bánk,  na čiastočné financovanie  výstavby budovy základnej školy; 

 

c) žiada starostu, aby zabezpečil prípravu a realizáciu verejného obstarávania  zámeru. 
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hlasovanie 

 

prítomní: Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 

 

K bodu 6 –  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, 

voľba jej  členov a predsedu. 

                                                 Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:  

A)  z r i a ď u j e 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. 

B)  u r č u j e     náplň činnosti komisie: 

• prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce, 

• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby 

vysvetlenie, 

• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa 

osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

• sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu 

a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 

• predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma 

podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

• kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona. 

C) v o l í: 

a) predsedu komisie: JUDr. Peter Reisz   

b) členov komisie - poslanci: 

1) Ing.  Peter Boháček 

2) Bc. Branislav Horváth 

3) Patrik Csaplár 

4) Ing. Ingrid Kaššová 

5) MUDr. Oľga Novotná 

6) Ing. Peter Varsányi  
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hlasovanie 

 

prítomní: Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 1/ Reisz /                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 

 

K bodu 7 –  Cenová ponuka Arbor Tree Servis na orezávanie drevín,  vedľa komunikácií na 

Ružovej, Kostolnej a Agátovej ulici.   

 

Uznesenie č. 20/ 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:  

a) berie na vedomie informáciu o cenovej ponuke Róberta Kovácsa -  Arbor Tree Servis, 

Pentelská  30A, Trhová Hradská, za vykonanie  arboristických prác – výrub, orezávanie 

porastov na Ružovej, Kostolnej a Agátovej ulici vo výške 3.730,- €.  

b) žiada starostu, aby:  

- uzavrel s  Róbertom Kovácsom – Arbor Tree Servis, zmluvu, na základe ktorej ako 

dodávateľ vykoná pre obec  arboristické práce;     

hlasovanie 

 

prítomní: Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 

                    

 


