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ZÁPISNICA            

Z   2.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA  24.  02.  2022   O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:     Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

neprítomný/a/í: Boháček, Csaplár, Novotná – ospravedlnený/a/í 

 

Program zasadnutia  

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

      3.  Nákup umývačky riadu s odpadovým čerpadlom pre elokované pracovisko  základnej  

            školy. 

      4.   Cenová ponuka Arbor Tree Servis na orezávanie drevín v obci.    

      5.   Cenová ponuka Smart consult s.r.o. na poskytovaní služieb spojených s nenávratným  

            finančným príspevkom na účely spolufinancovania projektu zameraného na triedený  

            zber komunálneho odpadu v obci. 

      6.   Rôzne 

      7.   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: Branislav Horváth, Peter Reisz 

 

                                                              Uznesenie č. 1/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní: Horváth, Kaššová, Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0        

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení.   
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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 

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 

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

trvá  

59/2021 – uzavretie o budúcej kúpnej zmluvy s p. Vanekom – trvá 

77/2021 – uzavretie zmluvy so spoločnosťou JRK -  ukončený 

79//2021 – nákup nádob na kuchynský odpad  - trvá 

80/2021 – nákup komunálnej techniky – ukončený 

 

                  

                                                        Uznesenie č. 2/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

hlasovanie:  

prítomní:  Horváth, Kaššová, Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 3: Nákup umývačky riadu s odpadovým čerpadlom pre elokované pracovisko  

základnej školy. 

 

Starosta obce  informoval o požiadavke na doplnenie vybavenia jedálne (  výdajného miesta  

stravy ) nachádzajúceho sa v elokovanom pracovisku ZŠ spočívajúcej v nákupe umývačky 

riadu s odpadovým čerpadlom, napájaním 220 V.    

Uznesenie č. 3/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje    nákup umývačky riadu s odpadovým 

čerpadlom, napájaním 220 V  pre elokované pracovisko  základnej školy 

v predpokladanej výške do 2000,- € a žiada starostu obce tento nákup zabezpečiť.      

hlasovanie:  

prítomní: Horváth,  Kaššová, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené 
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....................................................................................................................................................... 

K bodu č. 4: Cenová ponuka Arbor Tree Servis na orezávanie drevín v obci.    

Starosta obce informoval prítomných o potrebe  výrubu stromov do priemeru 40 cm a kríkov   

do 10 m2. Ide o lokalitu medzi Ružovou ulicou a rýchlostnou cestou R7 o celkovej výmere 

5000 m2. Róbert Kovács, konateľ spoločnosti Arbor Tree Servis, s.r.o., Pentelská  30A, 

Trhová Hradská, predložil cenovú ponuku dňa 23. 01. 2022. Práce pozostávajú zo samotného 

výrubu a štiepkovania dreveného materiálu, vo vyššie uvedenej lokalite a výmere, v celkovej 

výške 9 600,00 € bez DPH. 

Uznesenie č. 4/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:  

a) berie na vedomie informáciu o cenovej ponuke 2022006, zo dňa 23. 01. 2022, 

spoločnosti Arbor Tree Servis s.r.o., Pentelská  30A, IČO 53108931,Trhová Hradská, za 

vykonanie  arboristických prác – výrub a štiepkovanie dreveného materiálu, v celkovej 

výške 9 600,00 € bez DPH;  

b) žiada starostu, aby uzavrel so spoločnosťou Arbor Tree Servis s.r.o., Pentelská  30A, 

IČO 53108931,Trhová Hradská zmluvu, na základe ktorej, ako dodávateľ vykoná pre 

obec   práce v zmysle cenovej ponuky 2022006, zo dňa 23. 1. 2022.     

hlasovanie:  

prítomní:  Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                   

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 5: Cenová ponuka Smart consult s.r.o. na poskytovaní služieb spojených  

s nenávratným finančným príspevkom na účely spolufinancovania projektu zameraného 

na triedený zber komunálneho odpadu v obci v celkovej výške 4 900,00 €. 

    

Starosta obce  informoval o návrhu zmluvy o poskytnutí služieb spojených s NFP 

poskytnutým z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na účely spolufinancovania projektu 

zameraného na triedený zber komunálneho odpadu v obci. 

 

 Za poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v predpokladanej výške 

požadovaného NFP 550 000,00 EUR spoločnosť požaduje zmluvnú odplatu spolu vo výške 

4900,00 EUR, ktorú navrhla  účtovať a rozdeliť nasledovne: 

1) Príprava a vypracovanie ŽoNFP 2500,00 EUR. V prípade úspešnosti projektu a podpisu 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom následne:  

2) Riadenie projektu schválenej ŽoNFP 2400,00 EUR. Druhá časť odmeny je spojená                       

s Riadením projektu na základe schválenej žiadosti o NFP a platnej a účinnej Zmluvy                        

o poskytnutí NFP. Prvých 50% druhej časti odmeny, vo výške 1200,00 EUR, je splatných              
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do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti uzatvorenej Zmluvy o NFP (jej zverejnenie                       

v Centrálnom registri zmlúv). Zvyšných 50% druhej časti odmeny, vo výške 1200,00 EUR, je 

splatných do 30 kalendárnych dní po predložení hlásenia o ukončení realizácie aktivít 

projektu. 

                                                          Uznesenie č. 5/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:   

 

a) berie na vedomie informáciu o cenovej ponuke spoločnosti Smart consult, s.r.o. 

Pažitná 16, Slovenský Grob, na poskytovanie konzultačných a poradenských služieb,          

zo dňa 01. 02. 2022,  

 

b) žiada starostu, aby so spoločnosťou  Smart consult, s.r.o. Pažitná 16, Slovenský Grob 

uzavrel Zmluvu o poskytovaní služieb spojených s nenávratným finančným príspevkom 

poskytnutým z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na účely spolufinancovania 

projektu zameraného na triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvetoslavov.   

 

hlasovanie: Horváth, Kaššová, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

 

k bodom 6, 7  – Rôzne, Diskusia  

Poslanec Horváth sa informoval o čase schválenia územného plánu. Pán starosta oznámil, že 

už odišiel list na Okresný úrad D.Streda so žiadosťou o vyňatie pozemkov z pôdneho fondu. 

Pán starosta oznámil, že bola zrušená súťaž na rekonštrukciu obecného úradu. Po úprave 

a doplnení sa vyhlási nová súťaž  na rekonštrukciu obecného úradu. 

Poslanec Horváth sa informoval na zhotovenie projektovej dokumentácie na telocvičňu. 

Poslanec Reisz sa informoval o žiadosti na výstavbu základnej školy. 

  

Zapísala: Valéria Saková 

 

overovatelia: Branislav Horváth 

                      Peter Reisz 

 

 

 


