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ZÁPISNICA            

Z   3.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2021, 

KONANÉHO DŇA  11.  5.  2021   O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi   

neprítomní : Csaplár, Kaššová, Novotná-ospravedlnení 

 

Program zasadnutia  

 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2021 o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci  Kvetoslavov. 

4. Prerokovanie požiadavky na nákup vzduchotechniky – odsávacieho zariadenia                    

do kuchyne materskej školy.  

5. Návrh dodatku č. 3 k Zmluve č. 830208-035/2012/O320 o účelovom nájme železničnej 

dopravnej infraštruktúry Kvetoslavov - Šamorín a úprave práv a povinností pri jej 

transformácii a prestavbe na cyklotrasu.  

6. Návrh  zmluvy s Ecoprogress, s. r.o., o nájme  časti pozemku parc. č. 338/ 2. 

7. Návrh  zmluvy s Veronikou Lelkesovou, o nájme  pozemku parc. č.  409/ 7. 

8. Návrh  zmluvy s MK-servis, spol. s r.o., o nájme  pozemku parc. č. 419/ 79. 

9. Žiadosť Zoltána Csejteyho o posúdenie výstavby a o zmenu účelu využitia pozemku                         

parc. č. 280/ 12 na výstavbu rodinných domov a detského ihriska s oddychovou zónou. 

10. Žiadosť Ing. Ladislava Pálinkása o zaradenie pozemkov reg. „ C“ parc. č. 281/11 a reg. 

„E“ parc.č. 280/2, 281/1,281/11 do územného plánu za účelom výstavby rodinných 

domov.  

11. Žiadosť Ing. Ladislava Pálinkása o zaradenie pozemkov registra „ C „ parc. č. 287/ 4, 

287/ 7, do územného plánu za účelom výstavby logistického parku, prípadne 

vybudovania ľahkej priemyselnej zóny.   

12. Rôzne 

13. 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: Saková 

overovatelia zápisnice: Boháček, Reisz 
 

                                                              Uznesenie č. 20/2021  
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Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0        

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

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

 

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 

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 

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  

15/2021 – zmluva o zriadení vecného bremena so spoločnosťou K&K RE Facility s.r.o. trvá 

 

 

 

                   

                                                        Uznesenie č. 21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:   0                                                                                                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2021 o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci  Kvetoslavov. 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom  návrhu VZN a poslanec Horváth 

s pripomienkami občanov.  

                                              Uznesenie č. 22/2021  
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Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e    Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kvetoslavov číslo 1/ 2021, o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a  o číslovaní 

stavieb v obci Kvetoslavov. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

 

K bodu 4 – Prerokovanie požiadavky na nákup vzduchotechniky – odsávacieho 

zariadenia do kuchyne materskej školy.  

 

 
Starosta obce prítomných informoval  o nutnosti vybavenia kuchyne materskej školy o vzduchotechniku  

- odsávacie zariadenie, ktoré bude slúžiť na odsávanie pár vznikajúcich pri prevádzke kuchyne.    

                                                   Uznesenie č. 23/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e    alokovanie sumy 20 000,- € na 

nákup a montáž vzduchotechniky – odsávacieho zariadenia do kuchyne materskej školy 

a žiada starostu obce, aby po prieskume trhu tento nákup a montáž zabezpečil.      

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček,  Horváth, Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                           

                                                                                            Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 5 – Návrh dodatku č. 3 k Zmluve č. 830208-035/2012/O320 o účelovom nájme 

železničnej dopravnej infraštruktúry Kvetoslavov - Šamorín a úprave práv a povinností 

pri jej transformácii a prestavbe na cyklotrasu.  

 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu dodatku č. 3  k Zmluve č. 830208-

035/2012/O320 o účelovom nájme železničnej dopravnej infraštruktúry Kvetoslavov - Šamorín 

a úprave práv a povinností pri jej transformácii a prestavbe na cyklotrasu.  

 

 

 

 

 

                                              Uznesenie č. 24/2021  
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Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove s ch v a ľ u j e  uzavretie dodatku č. 3 k Zmluve č. 

830208-035/2012/O320 o účelovom nájme železničnej dopravnej infraštruktúry Kvetoslavov 

- Šamorín a úprave práv a povinností pri jej transformácii a prestavbe na cyklotrasu.  

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                            

                                                                                            Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 6 - Návrh  zmluvy s Ecoprogress, s. r.o., o nájme  časti pozemku parc. č. 338/ 2. 

 

Starosta obce informoval o návrhu zmluvy, ktorou spoločnosť Ecoprogress, s.r.o.   prenájme 

obci Kvetoslavov časť pozemku parc. č. 338/ 2. Prenajatá časť pozemku má výmeru  31,2 m2 

a doba nájmu bude do  30. 12. 2030. Výška nájmu je 1,- € ročne. Obec si prenajíma 

predmetnú časť pozemku za účelom umiestnenia cyklotrasy spájajúcej našu obec so 

Šamorínom.    

                                                Uznesenie č. 25/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e    uzavretie nájomnej zmluvy so 

spoločnosťou Ecoprogress s.r.o., IČO 50 885 049, Beskydská 9, 811 05  Bratislava, 

vlastníkom pozemku , parcely registra „ C „ parc. č. 338/2 , ktorej predmetom bude nájom 

časti pozemku o výmere 31,2 m2, s dobou nájmu do 31. 12. 2030 a výškou nájmu  1,- € 

ročne.  

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                            

                                                                                            Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 7 - Návrh  zmluvy s Veronikou Lelkesovou, o nájme  pozemku parc. č.  409/ 7. 

 

Starosta obce informoval o návrhu zmluvy, ktorou Veronika Lelkesová prenájme obci 

Kvetoslavov časť pozemku parc. č. 409/ 7. Prenajatá časť pozemku má výmeru  3 m2 a doba 

nájmu bude do  30. 12. 2030. Výška nájmu je 1- € ročne. Obec si prenajíma predmetnú časť  

pozemku za účelom umiestnenia cyklotrasy spájajúcej našu obec so Šamorínom.    

                                                 

 

                                                      Uznesenie č. 26/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e    uzavretie nájomnej zmluvy 

s Veronikou Lelkesovou, Kvetoslavov, vlastníčkou pozemku, parcely registra „ C „    parc. 
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č. 409/ 7, ktorej predmetom bude nájom časti pozemku o výmere 3  m2, s dobou nájmu do 

31. 12. 2030 a výškou nájmu  1- € ročne.. 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth, Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                           

                                                                                            Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 8 - Návrh  zmluvy s MK-servis, spol. s r.o., o nájme  pozemku parc. č. 419/ 79. 

Starosta obce  informoval o žiadosti spoločnosti MK-servis, spol. s r.o., o prenájom pozemku 

parc. č. 419/ 79. Ide o pozemok v bezprostrednom susedstve areálu, ktorý žiadateľ vlastní 

a užíva. Žiadateľ na zabezpečenie udržiavacích prác na stavbe – hale s. č. 209  využíva zo 

západnej a časti južnej strany prístup po pozemku parc. č. 419/ 79. V ostatných týždňoch 

zabezpečil na vlastné náklady odstránenie náletových drevín na tomto pozemku. Žiadateľ má 

záujem  naďalej sa  starať o predmetný pozemok, udržiavať ho aby nebol zaburinený 

a zarastený náletovými drevinami. Za prenájom ponúkol 50,- € ročne. Obvyklé nájomné za 

ornú pôdu je v obci vo výške 150,- € až 170 ,- € za hektár ročne. Navrhované  nájomné 

v  prepočte  predstavuje 4672,- €/ hektár. Nezanedbateľným faktorom je skutočnosť, že žiadateľ 

sa stará o predmet nájmu a zaväzuje sa starať aj počas doby nájmu.  Zámer pozemok prenajať 

bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 04. 2021. 

                                                      Uznesenie č. 27/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e   uzavretie nájomnej zmluvy          s 

nájomcom  MK-servis, spol.   s r.o., IČO 357 32131, sídlom Agátová 461/ 2, Malinovo. 

Predmetom nájmu je pozemok registra „ C „ , parc. č. 419/ 79, druh pozemku orná pôda 

o výmere 107 m2, výška nájomného je 50,- € / rok a doba nájmu 10 rokov.  

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu  9 -  Žiadosť Csejtey Zoltána  o posúdenie výstavby a o zmenu účelu využitia 

pozemku  parc. č. 280/ 12 na výstavbu rodinných domov a detského ihriska s oddychovou 

zónou. 

 

Starosta obce informoval prítomných, že mimo procesu obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie pre vypracovanie nového územného plánu obce Kvetoslavov, bola na obecný 

úrad doručená žiadosť Csejtey Zoltána, Kováčska 13, Šamorín.  
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Žiadateľ žiada o posúdenie výstavby rodinných domov a detského ihriska s oddychovou zónou 

a o zaradenie pozemku do nového územného plánu za účelom výstavby rodinných domov.  

Uvádza tiež, že vlastník pozemku LABAŠ s.r.o. súhlasí s predajom pozemku. 

Z predložených podkladov vyplýva, že by na pozemku malo byť umiestnených 5 samostatne 

stojacích rodinných domov.  

RD sú bez garáže s vymedzenou plochou na odstavenie vozidla. Vzdialenosť od spoločných 

hraníc je minimálne 2 m – 5 m. RD by boli technicky napojené na inžinierske siete na 

Slnečnicovej ulici. 

Podľa ÚPD ide o pozemok, ktorý bol určený na výstavbu reštaurácie a dvoch  tenisových 

kurtov.  

Pred niekoľkými rokmi bol bola pri ponuke stavebných pozemkov v lokalite, ako benefit  

zvýrazňovaná informácia o vybudovaní tenisových kurtov, reštaurácie a lekárne. Do dnešného 

sa tak nestalo.    

                                                          Uznesenie č. 28/2021  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  nevyhovuje žiadosti Csejtey Zoltána, Kováčska 13, 

Šamorín a neschvaľuje zaradenie zámeru žiadateľa na zmenu funkčného využitia 

pozemku registra „ C „ , parc. č. 280/12, druh pozemku ostatná plocha o výmere 4849 m2,   

do návrhu zadania pre územný plán obce Kvetoslavov.   

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Horváth, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 10 - Žiadosť Ing. Ladislava Pálinkása o zaradenie pozemkov reg. „ C“ parc. č. 

281/11, a reg. „ E“ parc. č. 280/ 2, 281/1, 281/11 do územného plánu za účelom výstavby 

rodinných domov.  

Starosta obce informoval prítomných, že mimo procesu obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie pre vypracovanie nového územného plánu obce Kvetoslavov, bola na obecný  

úrad  doručená žiadosť Ing. Ladislava Pálinkása, Pomlejská cesta 26, Šamorín.   

  

 

Žiadateľ sa prezentuje ako budúci vlastník pozemku registra „C“ : 

- parc. č. 281/11, druh pozemku orná pôda o výmere 4.213 m2,  LV 1144 

a pozemkov registra „E“ : 

- parc. č. 280/2, druh pozemku orná pôda o výmere 41.130 m2 , LV 906,  
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- parc. č. 281/ 1, druh pozemku orná pôda o výmere 1.791 m2, LV 923 

- parc. č. 281/ 11, druh pozemku orná pôda o výmere 3.746 m2, LV 923 

 

Žiadateľ žiada o schválenie zmeny využitia z poľnohospodárskej výroby na výstavbu 

rodinných domov.  

Kanalizáciu tvrdí, že kanalizáciu  vyrieši formou samostatného kanalizačného systému, ktorý 

nie je potrebné napojiť na obecnú kanalizáciu.      

 

                                                   Uznesenie č. 29/2021  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove nevyhovuje žiadosti   Ing. Ladislava Pálinkása, 

Pomlejská cesta 26, Šamorín  a neschvaľuje zaradenie jeho zámeru na zmenu funkčného 

využitia pozemkov do návrhu zadania pre územný plán obce Kvetoslavov.  

 

Ide o tieto pozemok registra „C“ ,  : 

 

- parc. č. 281/11, druh pozemku orná pôda o výmere 4.213 m2, ktorý je v spoluvlastníctve  

Kiura Idrisova a Iriny Drabkina, LV 1144; 

  

-pozemky registra „E“ : 

 

- parc. č. 280/2, druh pozemku orná pôda o výmere 41.130 m2, ktorý je v spoluvlastníctve  

Kiura Idrisova a Iriny Drabkina, LV 906; 

 

-  parc. č. 281/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1.791 m2, ktorý je v spoluvlastníctve  

Pavla Sabóa a Iriny Drabkina, LV 923; 

 

-  parc. č. 281/11, druh pozemku orná pôda o výmere 3.746 m2, ktorý je v spoluvlastníctve  

Pavla Sabóa  a Iriny Drabkina, LV 923; 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 11 - Žiadosť Ing. Ladislava Pálinkása o zaradenie pozemkov registra „ C „ parc. 

č. 287/ 4, 287/ 7, do územného plánu za účelom výstavby logistického parku, prípadne 

vybudovania ľahkej priemyselnej zóny.   
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Starosta obce informoval prítomných, že mimo procesu obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie pre vypracovanie nového územného plánu obce Kvetoslavov, bola na obecný  

úrad  doručená žiadosť Ing. Ladislava Pálinkása, Pomlejská cesta 26, Šamorín.   

  

Žiadateľ sa prezentuje ako budúci vlastník pozemkov registra „C“ : 

- parc. č. 287/4, druh pozemku orná pôda o výmere 84.756 m2, LV 586 

- parc. č. 287/7, druh pozemku orná pôda o výmere 128.459  m2 ,  LV 658,  

 

Žiadateľ žiada o schválenie zmeny využitia z poľnohospodárskej výroby na vybudovanie 

logistického parku prípadne vybudovanie ľahkej priemyselnej výroby.  

Kanalizáciu tvrdí, že kanalizáciu  vyrieši formou samostatného kanalizačného systému, ktorý 

nie je potrebné napojiť na obecnú kanalizáciu.      

 

                                                   Uznesenie č. 30/2021  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove nevyhovuje žiadosti   Ing. Ladislava Pálinkása, 

Pomlejská cesta 26, Šamorín  a neschvaľuje zaradenie jeho zámeru na zmenu funkčného 

využitia pozemkov do návrhu zadania pre územný plán obce Kvetoslavov.  

 

Ide o tieto pozemky registra „C“: 

 

- parc. č. 287/ 4, druh pozemku orná pôda o výmere 84.756 m2, ktorý je v spoluvlastníctve  

Kiura Idrisova a Iriny Drabkina, LV  586; 

  

- parc. č. 287/ 7, druh pozemku orná pôda o výmere 128.459 m2, ktorý je vo vlastníctve 

Jána Veverku, LV 658; 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                   

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

                 

                  

 K bodom  12,13  – Rôzne, Diskusia  

 

Pán starosta oboznámil poslancov OZ s listom Bratislavskej integrovanej dopravy a.s. 

o žiadosti o stanovisko k návrhu na premenovanie zastávok PAD. Spoločnosť vydala Príručku 
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atraktívnej verejnej dopravy ako manuál na často sa opakujúce otázky zo strany samospráv. 

Časť tejto príručky sa venuje názvom zastávok. Cieľom je postupne zosystematizovať 

a zjednodušiť označovanie zastávok, tak aby boli pre cestujúcu verejnosť prehľadné a jasne 

definovali kde sa daná zastávka nachádza. Dopravca bude umiestňovať na všetky nástupištia 

všetkých zastávok, ktoré bude obsluhovať, nové zastávkové označníky aj s názvami zastávok. 

Prehľadnejší bude vonkajší a vnútorný informačný systém vozidiel a vzhľad cestovných 

poriadkov na zastávkach. V zmysle vyššie uvedeného navrhujú aktualizáciu názvov zastávok. 

V obci sa nachádzajú v súčasnosti 3 zastávky so súčasným názvom: Kvetoslavov – kostol, 

Kvetoslavov – Neoprot, Kvetoslavov – železničná stanica. Naša obec navrhuje názvy zastávok: 

Kvetoslavov – kostol, Kvetoslavov – materská škola, Kvetoslavov – železničná zastávka. 

 

Pán starosta informoval poslancov OZ o preberaní novej budovy materskej školy, o reklamácii 

nedostatkov, o práci na odstraňovaní nedostatkov, opravách omietok. Čaká sa na spustenie 

vzduchotechniky  v jedálni a potom môže prebehnúť odovzdávanie stavby. 

 

Poslanec Horváth sa verejne poďakoval v mene svojom aj občanov poslankyni Novotnej 

a poslancovi Reiszovi za organizovanie a starostlivosť pri antigenovom testovaní Covid-19 

obyvateľov obce Kvetoslavov, zároveň aj zamestnancom obce za ich spoluprácu. 

 

 

zapísala:  Saková 

 

overovatelia: Boháček, 

 Reisz 

 

V Kvetoslavove  dňa   11. 05. 2021  

  


