
UZNESENIA            

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 – ospravedlnený/a/í 

 

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  

 

                                                              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 

zdržalsa:0        

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

 

 



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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

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“. 

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: Csaplár, Horváth,  Novotná, Reisz, Varsányi 

prítomní:  

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 



 

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

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 

       

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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

K bodu 5: Prerokovanie ceny 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: Csaplár, Novotná, Reisz, Varsányi    

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 



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 “.   

                                                          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.    

hlasovanie:  

prítomní:  Csaplár, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa:  0                 

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

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

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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

 

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

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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 

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

situácie v obci.    

                                                               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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              Starosta obce 

 

 


