
UZNESENIA            

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  

 

                                                              Uznesenie č. 1/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní: Horváth, Kaššová, Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržalsa:0        

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení.   

 

                                                        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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

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

základnej školy. 

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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

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

 

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. 



                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

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 €. 

 

                                                          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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 


