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ZÁPISNICA            

Z   3.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA  22.  03.  2022   O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Boháček, Horváth, Kaššová,  Reisz  

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

 

Program zasadnutia  

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Schválenie ceny na rekonštrukciu interiérovej časti OU. 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

5.  Správa z kontroly zameranej na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných 

dokladov- dodávateľských faktúr 

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: Peter Boháček, Peter Reisz 

 

                                                              Uznesenie č. 6/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní: Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0        

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

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

Pán starosta navrhol zaradiť do programu rokovania OZ bod č.6 Rekonštrukcia ulíc Kvetná 

a Lipová 

                                                              Uznesenie č. 7/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje doplnený program  rokovania 

Doplnený program zasadnutia  

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

zápisnice. 
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2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Schválenie ceny na rekonštrukciu interiérovej časti OU. 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

5.  Správa z kontroly zameranej na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných 

dokladov- dodávateľských faktúr 

6. Rekonštrukcia ulíc Kvetná a Lipová 

7. Rôzne 

8. Diskusia 
Hlasovanie 

prítomní: Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz   

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 

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 

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

 

                  

                                                        Uznesenie č. 8/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 3: Schválenie ceny na rekonštrukciu interiérovej časti OU. 

      Starosta obce informovalo rozpočte na rekonštrukciu interiérovej časti OU. 

Uznesenie č. 9/ 2022  
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Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje   rozpočet vo výške 61 946,12 € na 

rekonštrukciu interiérovej časti budovy obecného úradu v Kvetoslavove, v zmysle 

krycieho listu a rozpočtu vypracovaného Ing. Karolom Hollým, autorizovaným 

stavebným inžinierom, Tulipánová 24A, Bernolákovo. 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth,  Kaššová, Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené 

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

K bodu č. 4: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.    

Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Mészárosová, predniesla správu o kontrolnej činnosti 

za rok 2021. 

Uznesenie č. 10/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 

rok 2021, prednesenú dňa 22.03.2022na zasadnutí OZ. 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth, Kaššová,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                   

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 5: Správa z kontroly zameranej na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť 

účtovných dokladov – dodávateľských faktúr. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Mészárosová, predniesla správu o kontrolnej činnosti 

zameranej na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov – dodávateľských 

faktúr v rozpočtovej organizácii obce – Základnej škole Kvetoslavov. 

                                                          Uznesenie č. 11/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

zameranej na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov – 

dodávateľských faktúr v rozpočtovej organizácii obce – Základnej škole Kvetoslavov. 

 

hlasovanie: Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 6 – Rekonštrukcia ulíc Kvetná a Lipová 
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Pán starosta predstavil rozpočet na rekonštrukciu komunikácie ulice Kvetnej v hodnote 

90 500€, v rozpočte je zapracovaný aj trativod, ulica Lipová kompletná rekonštrukcia 

komunikácie v hodnote 156 500€. 

                                                          Uznesenie č. 12/ 2022  

A.Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje rekonštrukciu komunikácie ulice 

Kvetná a trativod na Brezovej ulici, a žiada starostu obce  zabezpečiť všetky úkony 

s tým spojené. 

hlasovanie: Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

 

B. Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje investičný zámer rekonštrukcie 

komunikácie na Lipovej ulici a to po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 

na výstavbu Cyklotrasy. 

hlasovanie: Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

 

C.   Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove žiada starostu obce o aktualizáciu rozpočtu miestnej 

komunikácie na  Kostolnej ulici.    

hlasovanie: Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

         Uznesenie bolo schválené.               

 

 7  – Rôzne, Diskusia  

Poslanec Reisz sa informoval ohľadne odsťahovania Pošty z našej obce do Hviezdoslavova. 

Pán starosta oboznámil s podrobnosťami o priestorových problémoch Pošty, o možnostiach 

ich riešenia a neúspešných rokovaniach. Poslanci sa zmienili o podaní petície za zachovanie 

pošty v našej obci. 

Poslanec Reisz sa informoval o možnosti cielenej pomoci pre prišlých Ukrajincov v obci, či 

sa nebude organizovať cielená pomoc rodinám v prípade potreby. 

Pán starosta oznámil, že v obci je zatiaľ prihlásených 23 ukrajinských občanov s ubytovaním. 

Poslanec Horváth sa informoval o reklamácii križovatky Ružovej ulici. 

Pán starosta oznámil, že bola uznaná reklamácia na Šamorínskej ulici, a zároveň sa opravia aj 

ostatné diery a jamy na miestnych komunikáciách. 
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Občan Fáber z Agátovej ulice pochválil fungujúci zber odpadu v obci, zaujímal sa či budú aj 

v Novej Tulipe vytvorené zberné miesta, nádoby na sklo, kovy, tetrapaky, stojiská na olej. 

Zároveň sa pýtal, či sa nedá odstrániť rampa na Malinovej ulici. 

Pán starosta oznámil, že rampa sa nedá odstrániť z titulu, aby cez ňu nechodili ťažké nákladné 

autá, ktoré by ešte viac poškodili komunikáciu. 

Do ďalšieho zastupiteľstva sa pripraví rozpočet na osadenie zábradlia na Seneckej ulici.  

Zapísala: Valéria Saková 

 

overovatelia: Peter Boháček,  

                      Peter Reisz 

 

 

 

 


