
OBEC Kvetoslavov 

Obecný úrad Kvetoslavov                           

930 41 Kvetoslavov 258 
 

                                                                                                  

Na základe § 13b a § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov  

 

Z V O L Á V A M 

 

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov v roku 2021, ktoré sa uskutoční dňa     

11. mája 2021  ( utorok ) o 18.00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo 

miestnosti  7.                                                                                                                                                  

 

Návrh programu 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/ 5. 

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. 280/2, 281/1, 

281/11 a reg. „ E“ 281/1 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 

 

V Kvetoslavove   7.  mája  2021                                                

                                                                                                                        Zoltán Sojka 

                                                                                                             starosta obce Kvetoslavov 

 

Program rokovania OZ  je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci OZ  hlasovaním       

na zasadnutí  dňa  11 apríla 2021.               


