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ZÁPISNICA            

Z   1.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA  9.  3.  2021   O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

neprítomné: Kaššová, Novotná – ospravedlnené 

 

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

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Prerokovanie návrhu zmluvy o budúcej darovacej zmluve, týkajúca sa budúceho prevzatia 

kanalizácie v lokalite Lesopark Kvetoslavov do vlastníctva obce.     

4 Prerokovanie ponuky obchodnej spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. na budúce 

prevzatie  dvojtriednej materskej školy v lokalite Nová Tulipa do vlastníctva obce za 

započítanie miestneho poplatku za rozvoj, poplatku za napojenie na verejnú kanalizáciu, 

schválenie  realizácie dvoch bytových domov s celkovým počtom 24 bytových jednotiek 

a iných poplatkov.   

5 Prerokovanie žiadosti obchodnej spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. o zriadenie 

vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., na pozemku parc. č. 437/ 5. 

6 Zriadenie názvoslovnej  komisie.  

7 Prerokovanie požiadavky na nákup vybavenia kuchyne Materskej školy a Základnej školy. 

8 Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30. 06. 2020.     

9 Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

10 Rôzne 

11 Diskusia 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „ OZ“ ) obce Kvetoslavov  otvoril a viedol starosta 

obce Zoltán Sojka ( ďalej len „ starosta obce „ ), ktorý na začiatku privítal prítomných a 

skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať, nakoľko je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov. Prítomných oboznámil s návrhom programu a určil zapisovateľa a navrhol 

overovateľov zápisnice: 

 

zapisovateľ: Valéria Saková 

overovatelia zápisnice: Peter Varsányi ml., Branislav Horváth 
 

                                                              Uznesenie č. 1/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Csaplár, Horváth,  Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0         

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 
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K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení 
76/2012 cyklotrasa – trvá 

198/2016 zámer zapojiť sa do výzvy MH SR na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 

škôl – trvá 

162/2018 proces obstarávania nového územného plánu obce Kvetoslavov – trvá 

171/2018 odkúpenie pozemku od ŽSR – trvá 

5/2019 prevod pozemkov od SPF – trvá 

13/2019 zmluva o budúcej kúpnej zmluvy pod cyklotrasou – trvá 

42/2019 vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o prevode kanalizácie  Lesoparku – trvá 

43/2019 vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o prevode uličného osvetlenia Lesoparku- 

trvá 

44/2019 získanie pozemkov z SPF pre obec – trvá 

59/2019 zámena častí katastrálnych území s obcou Hviezdoslavov – trvá 

104/2019 zapojenie sa do výzvy Environmentalného fondu rekonštr. OU – ukončený. 

4/2020 - uzavretie kúpnej zmluvy s N.P.CS. s. r. o.,  - trvá 

10/2020 - uzatvorenie kúpnej  zmluvy so spoločnosťou FE-DOP s.r.o. na predaj pozemku -trvá   

71/2020 vypovedania členstva obce Združenie obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka 

– trvá. 

                   

                                                        Uznesenie č. 2/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Horváth, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 3 - Prerokovanie návrhu zmluvy o budúcej darovacej zmluve, týkajúca sa 

budúceho prevzatia kanalizácie v lokalite Lesopark Kvetoslavov do vlastníctva obce.  

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom zmluvy o budúcej darovacej zmluvy s darcom 

FE-DOP s.r.o. Predmetom daru bude kanalizácia. Budúci darca sa stane vlastníkom vodnej 

stavby – kanalizácie s názvom „ SO 200 Splašková kanalizácia“, ktorá sa  uskutočňuje v rámci 

stavby “ Lesopark Kvetoslavov 14 RD“ na pozemkoch parc. reg. „ C „ 318/ 59,      318/ 60, 

318/ 61, 318/ 64, 318/ 65, 318/ 66, 318/ 69, 318/ 70, 318/ 71, 318/ 74, 318/ 75, 318/ 76, 318/ 

79, 318/ 80, 318/ 81, 318/ 84, 318/ 85, 318/ 86, 318/ 18 a na parc. reg. „ E“ 346/ 1, v obci a k. 

ú Kvetoslavov . Stavba ešte nie je dobudovaná. 

Obchodná spoločnosť FE-DOP, s.r.o., sídlom Zlaté Klasy, ponúkla obci Kvetoslavov ako dar 

vlastnícke práva ku kanalizácii. Jej  výstavba bola povolená právoplatným stavebným 

povolením - Rozhodnutím Okresného úradu  Dunajská Streda, Odborom starostlivosti o životné 

prostredie, číslo OU-DS-OSZP-2019/015017-011 OLL, zo dňa 16. 09. 2019 

 

 

Uznesenie č. 03/ 2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, s c h v a ľ u j e  uzavretie zmluvy o budúcej 

darovacej zmluve  s FE - DOP, s.r.o. Športová 112, Zlaté Klasy a poveruje starostu obce, 

aby túto zmluvu s budúcim darcom uzavrel.  

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 4 – Prerokovanie ponuky obchodnej spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. na 

budúce prevzatie  dvojtriednej materskej školy v lokalite Nová Tulipa do vlastníctva obce 

za započítanie miestneho poplatku za rozvoj, poplatku za napojenie na verejnú 

kanalizáciu, schválenie  realizácie dvoch bytových domov s celkovým počtom 24 bytových 

jednotiek a iných poplatkov.   
 

Starosta obce prítomných informoval  o obchodnej ponuke   ATOPS Development 3, s.r.o., 

ktorá spočíva v budúcom predaji stavby - dvojtriednej materskej školy obci.  

 

Spoločnosť túto stavbu vybuduje v lokalite Nová Tulipa  na vlastné náklady, ktoré vyčíslila na 

740 532,09 €.  Cena za vybudovanie stavby MŠ zahŕňa: 

- stavebné náklady na výstavbu; 

- pozemok o výmere 1 841 m2; 

- inžiniersku činnosť vrátane zápisu skolaudovanej stavby do KN a predchádzajúce 

úkony s tým spojené; 

- realizačnú projektovú dokumentáciu.  

 

Za predaj stavby od obce požaduje:  

- započítanie miestneho poplatku za rozvoj – bytové domy A1,A2,A3,B1,B2 a C1          vo 

výške 184 835,- €; 

- započítanie poplatku za napojenie do verejnej kanalizácie vo výške 108 000,- €; 

- schválenie výstavby ďalších dvoch bytových domov s celkovým počtom 24 bytových 

jednotiek; 

- započítanie miestneho poplatku za rozvoj, ktorý by bol vyrubený za požadované dva 

bytové domy v predpokladanej výške 70 000,- €; 

- započítanie poplatku za pripojenie 24 b.j. do verejnej kanalizácie vo výške 36 000,- €; 

- započítanie poplatku za pripojenie 40 RD – pozemkov do verejnej kanalizácie           vo 

výške 60 000,- €. 

 

Obec Kvetoslavov  v súlade so zákonom č. 447/ 2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijala Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/ 2019 

o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.  

Vyššie uvedeným zákonom a VZN, ako aj zákonom  č. 563/ 2009 Z.z. o správe daní sú presne 

a jednoznačne stanovené práva a povinnosti nielen poplatníkom – stavebníkom, ale aj obci, ako 

správcovi tohto poplatku.   

Tieto právne predpisy upravujú vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovaciu povinnosť, 

základ poplatku, predmet poplatku za rozvoj, výpočet poplatku za rozvoj, vyrubenie, splatnosť 
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a platenie poplatku za rozvoj, vrátenie poplatku za rozvoj, použitie výnosu, správa poplatku za 

rozvoj,  ako aj všetky  ďalšie právne vzťahy.  

Správcovi poplatku neumožňujú  postupovať v zmysle navrhovateľom predloženej obchodnej 

ponuky.  

Uznesenie č. 04/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, neschvaľuje  prijatie návrhu obchodnej spoločnosti 

ATOPS Development 3, s.r.o. zo dňa 23. 2. 2021 na budúci  predaj stavby -  dvojtriednej materskej 

školy v lokalite Nová Tulipa obci Kvetoslavov  za započítanie miestneho poplatku za rozvoj  – 

bytové domy A1,A2,A3,B1,B2 a C1 vo výške 184 835,- €; započítanie poplatku za napojenie do 

verejnej kanalizácie vo výške 108 000,- €; schválenie výstavby ďalších dvoch bytových domov 

s celkovým počtom 24 bytových jednotiek; započítanie miestneho poplatku za rozvoj za 

požadované dva bytové domy v predpokladanej výške 70 000,- €; započítanie poplatku  za 

pripojenie 24 b.j. do verejnej kanalizácie vo výške 36 000,- € a za započítanie poplatku   za 

pripojenie 40 RD – pozemkov do verejnej kanalizácie, vo výške 60 000,- €. 

 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

 

K bodu č. 5  Prerokovanie žiadosti obchodnej spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. 

o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s.,                 

na pozemku parc. č. 437/ 5. 

Starosta obce predniesol žiadosť spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. o uzavretie  zmluvy 

o zriadení vecného bremena pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Ide o časť 

pozemku parc. č. 437/ 5 o výmere 4 m2. Geometrickým plánom došlo k vyznačeniu rozsahu 

vecného bremena na predmetnom pozemku, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami, 

vo výške 13,- €/ m2. 

                                                 Uznesenie č. 5 / 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena,  v zmysle ust. § 151n Občianskeho zákonníka: 

POVINNÝ Z VECNÉHO BREMENA: 

Obec Kvetoslavov, Kvetoslavov č. 258, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 00305545, Zoltán Sojka 
- starosta obce 

INVESTOR: 

Obchodné meno: ATOPS Development 3, s.r.o.  

Sídlo: Mlynské Nivy 48, 821 09  Bratislava 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia v OR: oddiel: Sro, vložka číslo: 111968/B, OS BA I 

štatutár:  Ing. Jozef  Janík - konateľ 
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IČO: 50 349 511  

DIČ:  2120295815 

IČ DPH: SK2120295815 
 
OPRÁVNENÝ Z VECNÉHO BREMENA: 

Obchodné meno: Západoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Právna forma:  akciová spoločnosť 

Registrácia v OR: OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/ B 

štatutár/ zastúpený:  Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych  

                                      vzťahov 

Jaroslav Klimaj –          špecialista projektového  

                                      inžinieringu 

IČO: 36 361 518 

 

PREDMET VECNÉHO BREMENA: 

 

zaťažená nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Kvetoslavov, a to: 

 

- parcela registra „C“ č. 437/ 5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o  výmere     380 

m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve  povinného z vecného bremena. Vlastníctvo pozemku je 

zapísané  v katastri nehnuteľností vedenom Kat. odborom OÚ DS, na liste vlastníctva č. 347.  

FINANČNÁ ODPLATA ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA: 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je vo výške 13,- € za 1 m2  výmery vecných 

bremien x  4 m2 = 52 ,- €.  

Jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena je povinný poskytnúť povinnému             z 

vecného bremena investor a to v lehote do 30 dní odo dňa, rozhodnutia príslušného správneho 

orgánu o vklade vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech tretej osoby – 

oprávneného z vecného bremena.  

DOBA TRVANIA VECNÉHO BREMENA: neurčitá 

ÚČEL  VECNÉHO BREMENA: 

Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje v prospech oprávneného vecné 

bremeno, predmetom ktorého je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti  

na zaťaženej nehnuteľnosti: 

a) strpieť existencie inžinierskych sietí – rozvodov elektrických vedení, oprávneného z vecného 

bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 

zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 5201101 – 12/ 2021, 

vyhotoveným GEOPARD s.r.o., IČO 52011101, Sása 708, 930 37 Lehnice, úradne overeným 

Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda, dňa 22. 02. 2021, pod č. GF 348/ 

2021. 

b) strpieť prechod oprávneného z vecného bremena a prejazd vozidiel oprávneného z vecného 
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bremena, za účelom vykonávania údržby, opráv, rekonštrukcie elektrických zariadení 

a zabezpečovania ich prevádzky, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje 

na celú dotknutú nehnuteľnosť.  

 

Vecné bremeno uvedené v písm. a) a b) sa zriadi na časti  zaťaženej nehnuteľnosti  a to              v 

rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 5201101 – 12/ 2021, vyhotoveným GEOPARD 

s.r.o., IČO 52011101, Sása 708, 930 37 Lehnice, úradne overeným Katastrálnym odborom 

Okresného úradu Dunajská Streda, dňa 22. 02. 2021, pod č. GF 348/ 2021. 

Zároveň žiada a poveruje starostu obce, aby zmluvu o zriadení vecného bremena           so 

žiadateľom a Západoslovenská distribučná, a.s. uzavrel.  

 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Horváth,   Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                            

                                                                                            Uznesenie bolo schválené. 

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

  K bodu č. 6 – Zriadenie názvoslovnej  komisie. 

 

Starosta obce informoval o potrebe zriadenia názvoslovnej komisie.   

 

V  zmysle § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obce určuje a mení 

nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. V zmysle § 2b ods. 3 zákona o obecnom 

zriadení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, 

na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy             po žijúcich 

osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, 

jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.  

 

Novovznikajúce ulice obce nachádzajúce sa v lokalite  „ Tulipa“ nemajú  doteraz určené názvy, 

čo môže spôsobovať problémy pri orientácii v tejto časti obce. Rozrastajúca sa výstavba 

rodinných domov a skutočnosť, že súčasné označenie domov súpisnými číslami, bez uvedenia 

názvu ulice, je neprehľadné a v prípade potreby zásahu záchranných zložiek, môže dôjsť k 

ohrozeniu zdravia obyvateľov alebo ku škodám na majetku bolo dôvodom pre  zriadenie 

názvoslovnej komisie. Komisia sa bude zaoberať prípravou návrhov vhodných názvov pre 

nepomenované ulice.    

 

Názvoslovná komisia bude vychádzať pri vypracovaním návrhu  na určovanie názvov ulíc      z 

historických podkladov, zaužívaných miestnych názvov a doručených návrhov                    od 

obyvateľov obce.  

 

Uznesenie č. 6/ 2021  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  
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A. z r i a ď u j e 

 

Názvoslovnú komisiu;  

 

B. u r č u j e 

 

náplňou práce komisie bude: zaoberať sa názvoslovným určením novovzniknutých  

ulíc v obci a   vypracovaním návrhu  na určovanie názvov ulíc. 

 

C. v o l í: 

a) za predsedu komisie – poslanca  Branislava Horvátha,   

b) za členov komisie: 

a. poslanca  Petra Boháčka,  

b. poslankyňu Oľgu Novotnú, 

c. obyvateľku obce Zdenu Žigovú,  

d. obyvateľa obce Miroslava Šlosára. 

 

hlasovanie  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Horváth, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                           

                                                                                                     Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 7 - Prerokovanie požiadavky na nákup vybavenia kuchyne Materskej školy 

a Základnej školy. 

Starosta obce  informoval o požiadavke na doplnenie, resp. obnovu vybavenia školskej kuchyne 

a jedálne pri MŠ a ZŠ spočívajúcej v nákupe 3 kusov nástenných skriniek  s posuvnými 

dverami, 2 kusov pracovných stolov s policou, 4 kusov pracovných stolov s posuvnými 

dverami,  1 kusu dvojdielneho drezu  do školskej kuchyne.    

Uznesenie č. 7/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e    nákup 3 kusov nástenných skriniek  

s posuvnými dverami, 2 kusov pracovných stolov s policou, 4 kusov pracovných stolov 

s posuvnými dverami,  1 kusu dvojdielneho drezu do školskej kuchyne v predpokladanej 

výške do 4 600,- € a žiada starostu obce tento nákup zabezpečiť.      

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 8 -  Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30. 06. 

2020.     



Zápisnica zo  1.  zasadnutia OZ v Kvetoslavove  zo dňa  09. 03.  2021                                     strana 8 

 

 

Hlavná kontrolórka obce  oboznámila prítomných so Správou z kontroly plnenia rozpočtu       za  

I. polrok 2020. 

V súlade so schváleným  plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na druhý  polrok 

2020  a v  zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, hlavná kontrolórka predniesla 

správu z kontroly  plnenia rozpočtu obce  za  I. polrok 2020. 

 

Uznesenie č. 8/ 2021  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, berie na vedomie  Správu z kontroly plnenia 

rozpočtu za   I. polrok 2020, prednesenú dňa  9. 3. 2021 na jeho zasadnutí.  

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 9 - Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Mészárosová, predniesla súhrnnú správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2020.  

 

Uznesenie č. 9/ 2021  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie súhrnnú správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2020, prednesenú dňa  9. 3. 2021 na jeho zasadnutí.  

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodom  10, 11  – Rôzne, Diskusia  

Poslanec Boháček sa informoval o úprave výjazdu z Borovicovej ulice na št.cestu II/503 

Pán starosta informoval poslancov OZ o dokončovacích stavebných prácach na materskej 

škole, o plánovanom uprataní priestorov v týždni od 15. marca, o plánovanom sťahovaní detí 

z provizórnych priestorov Matice slovenskej v Šamoríne späť do svojich tried MŠ 

v Kvetoslavove. 

 

Poslanec Reisz predniesol požiadavka na vystavenie približnej kalkulácie z testovania proti 

Covid-19, a vzhľadom na to, že sa predpokladá plusový výsledok z testovania tak navrhol 
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uskutočniť jednorázovú akciu rozdávania respirátorov FFP2 pri tomto týždňovom testovaní 

občanom, ktorý sa ho zúčastnia. 

 

Poslanec Horváth sa informoval o stave cyklotrasy, zároveň informoval o vyjadrení MF SR o 

možnostiach čerpania financií z fondu obnovy na výstavbu ZŠ v obci a navrhol začať proces 

obstarávania zhotoviteľa prvého pavilónu ZŠ. 

 

 

zapísala:  Valéria Saková 

 

overovatelia: Peter Varsányi 

                      Branislav Horváth 

 

V Kvetoslavove  dňa   09. 03. 2021  

  


