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ZÁPISNICA            

zo   4.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA  26.  04.  2022   O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Csaplár, Horváth,  Novotná,  Reisz, Varsányi   

neprítomný/a/í: Boháček, Kaššová – ospravedlnení 

 

Program zasadnutia : 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh obchodnej  spoločnosti WFG Bratislava, s.r.o., o zmenu funkčného využitia 

pozemkov v zmysle „ Návrhu  rozvoja pre obec Kvetoslavov – Základná škola 

s materskou školu a logistický park“. 

4. Žiadosť obchodnej  spoločnosti WFG Bratislava, s.r.o., o schválenie zmluvy 

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 

5. Prerokovanie ceny výroby a osadenia chýbajúceho zábradlia na Seneckej ulici. 

      6.  Zmluva o dielo s obchodnou spoločnosťou M PRO s.r.o., Kadnárova 23, Bratislava  

           na vypracovanie projektovej dokumentácie na – „ Triedený zber komunálneho odpadu  

           v obci Kvetoslavov “.   

      7.  Finančné zabezpečenie  akcie -  Deň rodiny 2022.   

      8.  Nákup čerpadiel do prečerpávacích staníc verejnej kanalizácie.   

      9.  Žiadosť  Trnavskému samosprávnemu kraju, ohľadne riešenia dopravnej situácie                                               

           v obci.    

    10.  Rôzne 

    11.  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: Saková Valéria 

overovatelia zápisnice: Reisz Peter, Varsányi Peter 

 

                                                              Uznesenie č. 13/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní:  Csaplár, Horváth,  Novotná,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 
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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 – trv 

5/2019 prevod pozemkov od SPF – trvá 

42/2019 vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o prevode kanalizácie  Lesoparku – trvá 

44/2019 získanie pozemkov z SPF pre obec – trvá 

59/2019 zámena častí katastrálnych území s obcou Hviezdoslavov – trvá 

104/2019 zapojenie sa do výzvy Environmentalného fondu rekonštr. OU – trvá 

4/2020 - uzavretie kúpnej zmluvy s N.P.CS. s. r. o.,  - trvá 

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

79/2021 – nákup nádob na kuchynský odpad - trvá 

 

                   

                                                        Uznesenie č. 14/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

hlasovanie:  

prítomní:  Csaplár, Horváth, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 3: Návrh obchodnej  spoločnosti WFG Bratislava, s.r.o., o zmenu funkčného 

využitia pozemkov v zmysle „ Návrhu  rozvoja pre obec Kvetoslavov – Základná škola 

s materskou školu a logistický park“. 

 

Dňa 25. marca 2022 bol obci doručený návrh spoločnosti WFG Bratislava s. r. o. na zmenu 

funkčného vyžitia pozemkov v katastrálnom území Kvetoslavov, v zmysle predkladaného        

„ Návrhu rozvoja pre obec Kvetoslavov – Základná škola s materskou školu a logistický park"  

( ďalej len „ návrh „ ).  

 

Zoznam pozemkov nie je presne špecifikovaný, no ich identifikovanie je možné z grafického 

znázornenia.  

 

Ide o tieto pozemky: 

 

- parc. č. 287/ 4, druh pozemku orná pôda o výmere 84.756 m2, ktorý je v spoluvlastníctve  

Kiura Idrisova (( spol. podiel 1/2 k celku a Iriny Drabkina ( spol. podiel 1/2 k celku, LV  586; 
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- parc. č. 287/ 7, druh pozemku orná pôda o výmere 128.459 m2, ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve Jána Veverku, LV 658; 

 

- parc. č. 343/5, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 430 m2, ktorý je v podielovom 

spoluvlastníctve  Dramomíry Lukáškovej, Brno ( spol. podiel 1/20 k celku ), Milana Drozda, 

Tábor ( spol. podiel 1/20 k celku) a SR ( spol. podiel 9/10 k celku ), LV 455; 

 

- parc. č. 287/ 8, druh pozemku orná pôda o výmere 22 321  m2, ktorý je v podielovom 

spoluvlastníctve  Jolany Rehákovej ( spol. podiel 1/3  k celku ), Jána Veverku ( spol. podiel 

1/3  k celku) a Ing . Pavla Veverku ( spol. podiel  1/3 k celku ), LV 84; 

 

- parc. č. 284/ 8, druh pozemku orná pôda o výmere 32 193   m2, ktorý je v podielovom 

spoluvlastníctve  GEOREAL, a.s. ( spol. podiel 15/ 18  k celku ), Moniky Fulopovej ( spol. 

podiel 1/ 18  k celku) , Heleny Winklerovej ( spol. podiel  1/18 k celku ), SR ( spol. podiel 1/ 

18  k celku) , LV 916; 

 

- parc. č. 284/ 7, druh pozemku orná pôda o výmere 16 007   m2, ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve  OTL s.r.o., Šamorín ( spol. podiel 1/ 1  k celku ), LV  1112; 

 

- parc. č. 284/ 2, druh pozemku orná pôda o výmere 38 426   m2, ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve  GEOREAL, a.s. ( spol. podiel 1/ 1  k celku ), LV 772; 

 

- parc. č. 284/ 3, druh pozemku orná pôda o výmere 28 331 m2, ktorý je v podielovom 

spoluvlastníctve  GEOREAL, a.s. ( spol. podiel 1/ 2  k celku ), Ing. Dušana Veselka a Ing. 

Oľgy Veselkovej ( spol. podiel ¼  k celku) , PaedDr. Ľubice Rybárovej  ( spol. podiel  1/4 

k celku ),  LV 508; 

 

- parc. č. 286/2, druh pozemku orná pôda o výmere 41 852 m2, ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve  Ing. Bélu Bugára, Šamorín ( spol. podiel 1/ 1  k celku ), LV  1350; 

 

- parc. č. 286/1, druh pozemku orná pôda o výmere 38 570 m2, ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve  Paulíny Polákovej, Kvetoslavov  ( spol. podiel 1/ 1  k celku ), LV  363; 

 

- parc. č. 286/5, druh pozemku orná pôda o výmere 4047 m2, ktorý je vo výlučnom vlastníctve  

Paulíny Polákovej, Kvetoslavov  ( spol. podiel 1/ 1  k celku ), LV  363; 

 

- parc. č. 296/5, druh pozemku zastavaná plocha o výmere  902 m2, ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve  SR ( SPF ) ( spol. podiel 1/ 1  k celku ), LV  757; 

 

 

Žiadateľ v odôvodnení žiadosti tvrdí, že jeho návrhom vzniká možnosť vyžitia pozemkov               

na logistický park a školu so škôlkou, čo obci prinesie zlepšenie kvality životy a bývania.   

Ďalej to obyvateľom obce zabezpečí i zvýšenie zamestnanosti a daňových príjmov pre obec. 

 

Starosta obce ešte uviedol, že obecné zastupiteľstvo sa takmer identickou  žiadosťou, toho 

istého žiadateľa zaoberalo aj na decembrovom zastupiteľstve  ( 14 12. 2021). 
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Žiadateľ žiada o schválenie zmeny využitia z poľnohospodárskej výroby na vybudovanie 

logistického parku.  

 

Žiadateľ v predloženej sprievodnej správe tvrdí, že na ploche 19 hektárov má byť riešený 

logistický park. Objektová skladba má pozostávať  z veľkokapacitných skladových hál              

so sociálnymi a hygienickými zariadeniami.  

Z celkovej plocha má byť vyčlenená plocha 2 ha na vybudovanie ZŠ pre 240 detí a MŠ pre 60 

detí, ktoré majú byť prístupné cez Zelenú a Lipovú ulicu.   

V predloženom návrhu je uvedené, že plocha logistického parku by mala  byť 193 215 m2.  

 

Súčet výmer pozemkov zahrnutých do grafického znázornenia logistického parku je však viac 

ako 53 ha ( 530 000 m2 ) , čo je viac ako  2,7 násobok.  

 

Po predložení návrhu o zmenu funkčného využitia pozemkov predstaviteľom firmy FWFG 

Bratislava s.r.o. prítomní občania požiadali o odpoveď na ich otázky: 

Pani Tináková chcela vedieť, ktorí občania a z ktorej časti obce sú za projekt, ktorí s ním 

nemajú žiadny problém a súhlasia so stavbou MŠ, ZŠ. Takáto výstavba by sa mala realizovať 

v extraviláne obce a nie v zastavanej časti, kde ľudia chcú normálne bývať. Nevie si 

predstaviť, ako by sa deti dostali do MŠ a ZŠ po ceste, ktorej sa premávajú naložené kamióny 

vo veľkom množstve. 

Pani Kálayová sa informovala na počet a veľkosť logistických hál, ako dlho by sa stavba 

zrealizovala, v akom časovom horizonte by to bolo možné. 

Pán Velčický by chcel vedieť, ako sa vyhodnocoval dopad na dopravu, lebo každý obyvateľ 

obce, ktorý denne cestuje a vychádza  z obce na R7 vie, že je veľmi zlá situácia, a keď ešte sa 

doprava zvýši dajme tomu o 100 kamiónov denne, čo to spôsobí – zvýši sa hlučnosť, počet 

havárií, dopravné zápchy, riziko pre deti počas ich pobytu vonku. Projekt by mohol dostať 

zelenú v prípade, že by sa projektant dohodol s diaľnicami a zrealizovali by vlastný prístup do 

areálu priamo z R7. 

Pán Horňák sa predstavil ako obyvateľ dotknutej časti obce, ktorý uviedol, že už teraz v tomto 

čase je katastrofálny stav na križovatkách v obci, nevie si predstaviť vyučovanie detí 

v blízkosti areálu pri tom hluku kamiónov. Výstavba areálu  dopravnej situácii obce len 

uškodí, takýto areál nepatrí do intravilánu obce. Myšlienka výstavby MŠ a ZŠ v logistickom 

centre je irelevantné. 

Pani Hebelková informovala prítomných, že prišli dať najavo že nesúhlasia so zámerom, sú 

nespokojný s projektom a do budúcna sa skrz tejto otázky už viac netreba stretávať. 

Pán Svetlík vyjadril poďakovanie za to, že sa mohol zúčastniť na zasadnutí OZ, na 

prerokovaní funkčného využitia pozemkov na logistické centrum. Informoval o tom, že 

realitná firma VFG vznikla 23.2.2021, a pochybuje o finančnej schopnosti takýto projekt 

zrealizovať. Ako environmentálne fundovaný človek pripomenul fakty - aké následky prinesie 

pre obec: a to prašnosť, neúmerné zvýšenie hluku pri štartovaní ťahačov pri tak veľkom 

množstve. Chcel sa spýtať poslancov jednotlivo, aby vyjadrili nahlas svoj názor či je v ich 

záujme schvaľovať projekt na úrodnej čiernej zemi, na zásobárni vody Žitného ostrova. 

Množstvo kamiónov vytvára svetelný smog, osvetľovanie, ide o obrovský areál, ktorý by pri 
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realizovaní projektu zmenil tvár našej obci naveky. Apeloval na zdravý rozum poslancov OZ, 

že nemôžu hlasovať za takýto projekt. Prosí poslancov OZ, aby hlasovali proti návrhu 

projektu. 

Pán Varsányi sa chcel spýtať na zmluvu – aký má fi. WFG Bratislava s.r.o. právny vzťah k p. 

Rehákovej? Firma nie je vlastníkom pozemkov, a týmto projektom chceli uviesť obec do 

omylu. Zmluva je nejasná, neurčitá a uvádza do omylu. Ešte sa vyskytuje otázka, kto bude 

financovať a kto bude investorom logistického centra. 

Poslanec Horváth sa poďakoval prítomným, že prišli na zasadnutie aby sa vyjadrili k projektu 

a poslanci sa mohli rozhodovať podľa názoru občanov. 

 

                                                   Uznesenie č. 15/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove nevyhovuje žiadosti   obchodnej spoločnosti WFG 

Bratislava, s.r.o., Daxnerova 9, Žilina o zmenu  funkčného využitia pozemkov v zmysle   

„ Návrhu  rozvoja pre obec Kvetoslavov – Základná škola s materskou školu a logistický 

park“ a neschvaľuje zmenu funkčného využitia pozemkov z  využitia                              

na poľnohospodársku výrobu,  na výstavbu  logistického parku.            

 

hlasovanie:  

prítomní:  Csaplár, Horváth,  Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                   

 

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 4: Žiadosť obchodnej  spoločnosti WFG Bratislava, s.r.o., o schválenie zmluvy 

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 

 

Dňa 01. apríla 2022 bol obci doručená  žiadosť spoločnosti WFG Bratislava s. r. o. zaradenie 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do programu OZ.  

V návrhu zmluvy je uvedené, že vlastníci pozemkov Jolana Reháková, Ján Veverka, Ing. 

Pavel Veverka, Ján Tomšu, Kiur Idrisov a Iryna Drabkona  by sa mali zaviazať, že predajú 

obci pozemky v presne nešpecifikovanej polohe, za cenu 7,00 €.  

 

Toto by sa malo udiať po zmene územného plánu, ktorou by došlo  k zmene využitia 

pozemkov, a to  z poľnohospodárskej výroby na plochu určenú na výstavbu logistického 

parku.  

 

Z predloženej žiadosti a listiny označenej ako „Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

a ani zo žiadnej z  predložených listín, nevyplýva: 

 

- v akom vzťahu je žiadateľ - spoločnosť WFG Bratislava, s.r.o., k tzv. „ budúcim 

predávajúcim“ ; Žiadateľ nepreukázal žiadnym spôsobom, že môže konať za Jolanu 

Rehákovú, Jána Veverku, Ing. Pavla Veverku, Jána Tomšu, Kiura Idrisova a Irynu Drabkina. 
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- kto by mal výstavbu logistického  parku financovať a prevádzkovať;   

 

- na koho verejnú kanalizáciu by mal byť logistický park  napojený. Na kanalizáciu smerujúcu 

do ČOV v Šamoríne, alebo  na  kanalizáciu smerujúcu do ČOV Hubice ? V prípade 

nemožnosti pripojenia sa ani na jednu z uvedených verejných kanalizácii, čo by malo vyriešiť  

vybudovanie „ čerpacej stanice „ ;  

 

- čo znamená tvrdenie: „Kanalizácia sa plánuje napojiť na verejnú kanalizáciu, prípadne sa 

vybuduje čerpacia stanica“  

 

- ako žiadateľ dospel k predpokladanému dennému vjazdu a výjazdu 80 osobných 

motorových vozidiel a nákladných motorových vozidiel v počte 50, pri plánovanej zastavanej 

ploche minimálne 139 000 m2 . Táto plocha zodpovedá skladovaciemu objemu viac ako           

1 milión m3 a  nákladný priestor plachtového návesu je 100 m3. 

 

Vzhľadom na uvedené nemožno považovať listinu označenú žiadateľom ako „zmluva 

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy“ za návrh na uzavretie zmluvy, ktorý by spĺňal náležitosti 

stanovené Občianskym zákonníkom, obecné zastupiteľstvo ani nemá o čom meritórne 

rozhodovať, ale môže iba žiadosť zobrať na vedomie. 

   

                                                   Uznesenie č. 16/ 2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie, že obchodná spoločnosť WFG 

Bratislava, s.r.o., Daxnerova 9, Žilina, dňa 1. apríla 2022 predložila obci Kvetoslavov 

žiadosť o zaradenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na rokovanie obecného 

zastupiteľstva a ako prílohu žiadosti predložila listinu označenú ako „Zmluva o uzavretí 

budúcej kúpnej zmluvy“, pričom žiadateľ nepreukázal , že táto listina vyjadruje vôľu 

Jolany Rehákovej, Jána Veverku, Ing. Pavla Veverku, Jána Tomšu,, Kiura Idrisova 

a Iryny Drabkina byť účastníkmi predmetného zmluvného vzťahu a samotná listina 

označená ako „Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy“, neobsahuje podstatné 

náležitosti, ktoré má zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahovať a žiadateľ 

nepreukázal oprávnenie konať za Jolanu Rehákovú, Jána Veverku, Ing. Pavla Veverku, 

Jána Tomšu, Kiura Idrisova a Irynu Drabkina.   

 

hlasovanie:  

prítomní:  Csaplár, Horváth,  Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 5: Prerokovanie ceny výroby a osadenia chýbajúceho zábradlia na Seneckej 

ulici. 
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Starosta obce oboznámil prítomných s predpokladanými nákladmi na zabezpečenie výroby 

a osadenia chýbajúceho zábradlia na Seneckej ulici.   

Uznesenie č. 17/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje nákup chýbajúceho zábradlia na Seneckej 

ulici v cene do 13 000. € bez DPH a žiada starostu tento nákup zabezpečiť. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Csaplár, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 6: Zmluva o dielo s obchodnou spoločnosťou M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 

Bratislava na vypracovanie projektovej dokumentácie na – „ Triedený zber 

komunálneho odpadu v obci Kvetoslavov “.   

 

Starosta obce informoval prítomných o projekte týkajúcom sa areálu zberného miesta.  

Predmetom plnenia zo strany zhotoviteľa diela je:  

 

Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o dielo zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať 

objednávateľovi dielo:  

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie alt. pojekt pre ohlásenie stavebných 

úprav s orientačným rozpočtom a výkazom výmer – pre stavbu: 

„Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvetoslavov“ 

 

Dokumentácia bude riešiť  vytvorenie: 

Je potrebné vyhotoviť, alebo obnoviť oplotenie so vstupom, ďalej vyhotoviť spevnené 

a nespevnené plochy pre zber a triedenie odpadu podľa požiadaviek obce. Následne je 

potrebné zabezpečiť administratívne a sociálno – hygienické zázemie pri vstupe do areálu 

formou kontajnerov – vrátnica. 

V areáli sa vyhotoví aj prístrešok pre skladovanie odpadu a pre požadovanú techniku – 

prístrešok o veľkosti min. 8x7 m, alebo podľa navrhovanej technológie vybavenia zberného 

miesta. Areál bude napojený na inžinierske siete podľa potreby (hlavne elektrika). Plochy 

a objekty budú odvodené do vsakov. Areál bude osvetlený. Súčasťou bude aj dodávka 

technológie zberného miesta ako napr. zberné nádoby, malotraktor, čelný nakladač 

s možnosťou variácie a pod. podľa požiadaviek obce. 

  

                                                          Uznesenie č. 18/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo s obchodnou 

spoločnosťou M PRO s.r.o., Kadnárova 23, Bratislava na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na – „ Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvetoslavov “  a žiada 

starostu vykonať v tejto veci všetky potrebné úkony.    
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hlasovanie:  

prítomní:  Csaplár, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa:  0                 

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 7 -  Finančné zabezpečenie  akcie -  Deň rodiny 2022.   

Starosta obce informoval o akcii – „ Deň rodiny 2022 „ a s ňou spojených organizačných 

záležitostí a predpokladaných výdavkov.  

Uznesenie č. 19/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje použitie sumy vo výške 7 000,00 € na akciu 

„ Deň rodiny 2022 „.  

hlasovanie: Csaplár, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 3 

proti: 0 

zdržal sa: 1 /Csaplár/                     

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 8 -  Nákup čerpadiel do prečerpávacích staníc verejnej kanalizácie.   

Starosta obce oboznámil  prítomných s potrebou nákupu čerpadiel do prečerpávacích staníc 

verejnej kanalizácie, ktoré je vo vlastníctve a správe obce.  Ide o 4 kusov  čerpadiel  s 

rozvádzačom v celkovej  sume 28150,- € bez DPH.   

 

Uznesenie č. 20/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje nákup 4 kusov čerpadiel s rozvádzačom 

v celkovej sume 28 150,- € bez DPH a žiada starostu tento nákup zabezpečiť. 

hlasovanie: Csaplár, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                      

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu  9 -   Žiadosť  Trnavskému samosprávnemu kraju, ohľadne riešenia dopravnej 

situácie v obci.    

Starosta obce informoval o dlhodobej komunikácii s predstaviteľmi TT SK  ohľadne riešenia 

dopravnej situácie  v obci a okolí.  Komunikácia je zameraná na riešenie zvýšenia 
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priepustnosti železničnej trate Bratislava – Dunajská streda – Komárno. Týka sa aj 

modernizácie v parametroch vysokorýchlostnej trate v úseku BA-DS-KN; modernizácie 

staníc,  vybudovania dvojkoľajovej trate v niektorých úsekoch.  

Komunikácia sa zároveň sa týka aj možnosti vybudovania obchvatu obce. Za týmto účelom 

obec plánuje podať oficiálnu žiadosť Trnavskému samosprávnemu kraju.    

                                                               Uznesenie č. 21/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje podanie žiadosti Trnavskému 

samosprávnemu kraju ohľadne riešenia cestnej dopravnej situácie  v obci a v okolí a 

žiada starostu, aby takúto žiadosť zaslal.  

 

hlasovanie: Csaplár,  Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

 

k bodom 10, 11 – Rôzne, Diskusia  

Poslanec Reisz sa informoval o možnosti zabezpečenia pódia, profi zvukára na deň  rodiny 

Poslankyňa Novotná sa informovala na zabezpečenie vedier na bioodpad 

Pán Néma za poďakoval obci za promptné riešenie osadenia dopravných značiek na ulici 

o ktoré požiadal. Ďalej chcel vedieť, či by sa nemohol zvýšiť počet odpadových kontajnerov 

na zber tetrapakov pri OÚ. 

Pán starosta informoval o tom, že fi. Márius Pedersen plánuje na budúci rok zber tetrapakov 

realizovať priamo z domácností do vriec, tým sa zníži potreba veľkých kontajnerov. Ďalej 

upozornil, že občania nie sú dôslední pri triedení odpadu, do nádoby na odpadový olej našiel 

nahádzané použité plienky. 

 

zapísala: Saková Valéria 

 

overovatelia: Reisz Peter 

                      Varsányi Peter 


