
Uznesenie zo 4. Zasadnutia OZ v Kvetoslavove , zo dňa 15.06.2021 

                                                          UZNESENIA 

ZO 4. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KVETOSLAVOVE 

KONANÉHO DŇA 15.06.2021 o 18,00 HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Boháček,  Csaplár, Novotná,  Reisz   

neprítomní :   Horváth, Kaššová, Varsányi - ospravedlnení 

 

Program zasadnutia  

 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Žiadosť obyvateľov Borovicovej ulice o uzavretie zmluvy o budúcej darovacej zmluve, 

ktorou sa dohodnú podmienky na prevedenie vlastníctva k miestnej komunikácii 

a pozemku, na ktorej je umiestnená.  

4. Žiadosť obchodnej spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. o prevzatie splaškovej 

kanalizácie, vybudovanej v rámci obytného súboru Nová Tulipa, obcou do vlastníctva 

a správy.   

5. Žiadosť obchodnej spoločnosti ADSI, s.r.o. o zámenu pozemkov s obcou.  

6. Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2021.  

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kvetoslavov za rok 2020. 

8.  Záverečný účet obce Kvetoslavov za rok 2020. 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na 2. polrok 

2021. 

10. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov, na 2. polrok 2021.  

11. Rôzne 

12. Diskusia 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  
                                                              Uznesenie č. 29/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Csaplár, Novotná,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržalsa:0        

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
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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 – ukončené 

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. 30/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček,  Csaplár, Novotná,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:   0                                                                                                    

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 

K bodu 3 – Žiadosť obyvateľov Borovicovej ulice o uzavretie zmluvy o budúcej darovacej 

zmluve, ktorou sa dohodnú podmienky na prevedenie vlastníctva k miestnej komunikácii 

a pozemku, na ktorej je umiestnená. 

 

                                              Uznesenie č. 31/ 2021  

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

darovacej zmluve, ktorou sa dohodnú podmienky na prevedenie vlastníctva k miestnej 

komunikácii a pozemku, na ktorej je umiestnená. 

 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Novotná,  Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

Uznesenie bolo schválené. 
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                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 

K bodu 4 – Žiadosť obchodnej spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. o prevzatie 

splaškovej kanalizácie, vybudovanej v rámci obytného súboru Nová Tulipa, obcou do 

vlastníctva a správy.   

 

                                                   Uznesenie č. 32/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove    b e r i e   n a      v e d o m i e  žiadosť obchodnej 

spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o. o prevzatie splaškovej kanalizácie, vybudovanej 

v rámci obytného súboru Nová Tulipa, obcou do vlastníctva a správy, s tým, že sa ňou 

bude znova zaoberať až po  splnení všetkých formálnych a technických požiadaviek 

stanovených obcou. 

 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Novotná, Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                           

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 

K bodu č. 5 – Žiadosť obchodnej spoločnosti ADSI, s.r.o. o zámenu pozemkov s obcou.  

 

                                              Uznesenie č. 33/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove nevyhovuje žiadosti obchodnej spoločnosti ADSI, 

s.r.o. o zámenu pozemkov parc. č. 321/ 41, 321/ 43, za pozemok parc. č. 321/ 15, ktorý je 

vo vlastníctve obce.  

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Novotná,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                            

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 

K bodu 6 - Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2021. 

                                                Uznesenie č. 34/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje 1. úpravu rozpočtu  obce Kvetoslavov 

na rok 2021.   
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hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Novotná,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                            

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 

K bodu 7 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kvetoslavov za rok 

2020 

 

                                                     Uznesenie č. 35/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  berie na vedomie stanovisko hlavnej  kontrolórky 

za rok 2020. 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Csaplár, Novotná, Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                           

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 

K bodu 8 - Záverečný účet obce Kvetoslavov za rok 2020. 

 

                                                      Uznesenie č. 36/ 2021  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e  Záverečný účet obce 

a celoročné hospodárenie za rok 2020  bez  výhrad. 

b) Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 

45 838,75 Eur zisteného po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných 

prostriedkov vo výške 69 049,57 Eur z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 69 698,16 Eur. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Novotná,   Reisz 

za: 4 
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proti: 0 

zdržal sa: 0    

                  

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

K bodu  9 -  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na 2. 

polrok 2021. 

 

                                                          Uznesenie č. 37/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Kvetoslavov na 2. polrok 2021. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Novotná,  Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 

K bodu 10 - Návrh na schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Kvetoslavov,   na 2. polrok 2021. 

 

                                                   Uznesenie č. 38/ 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2021, 

ktoré sa budú konať v dňoch: 

12. augusta 2021, 23. septembra 2021, 21. októbra 2021, 25. novembra  2021,  

9. decembra 2021, vždy o 18,00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo 

miestnosti 7. 

 

 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Novotná,  Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

Uznesenie bolo schválené. 
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                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 
 


