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ZÁPISNICA            

ZO   6.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA  08.  06.  2022   O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

neprítomný/a/í: Csaplár, Kaššová – ospravedlnený/a/í 

 

Program zasadnutia: 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 1/ 2022 o organizovaní miestneho 

referenda na území obce Kvetoslavov.  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/ 2022 o chove a držaní zvierat na území 

obce Kvetoslavov.  

5. Zmluva s obchodnou spoločnosťou SmartPump s.r.o., Borovicová 20, Kvetoslavov. 

      7.  Rôzne 

      8.  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 

overovatelia zápisnice: Novotná, Boháček 

 

 

 

 

                                                              Uznesenie č. 22/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0          

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 
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Pán starosta požiadal o doplnenie programu o bod č. 6 Kúpna zmluva medzi obcou 

Kvetoslavov a RNDr. Jurajom Vanekom. Prítomným dal hlasovať za nový návrh programu 

rokovania OZ. 

      Doplnený program rokovania: 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 1/ 2022 o organizovaní miestneho 

referenda na území obce Kvetoslavov.  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/ 2022 o chove a držaní zvierat na území 

obce Kvetoslavov.  

5. Zmluva s obchodnou spoločnosťou SmartPump s.r.o., Borovicová 20, Kvetoslavov. 

6. Kúpna zmluva medzi obcou Kvetoslavov a RNDr. Jurajom Vanekom.  

7. Rôzne 

8. Diskusia 

                                                              Uznesenie č. 23/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje doplnený program  rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

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 

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 

59/2021 – uzavretie o budúcej kúpnej zmluve s p. Vanekom-ukončený 

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

17/2022 – zabezpečenie zábradlia na Seneckej ulici trvá 

 

 

                                                        Uznesenie č. 24/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 
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hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 3: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 1/ 2022 o organizovaní 

miestneho referenda na území obce Kvetoslavov.  

 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2022    

o organizovaní miestneho referenda na území obce Kvetoslavov.  

K zverejnenému návrhu neboli  doručené pripomienky.  

Uznesenie č.25/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie                   

č. 1/ 2022 o organizovaní miestneho referenda na území obce Kvetoslavov.  

hlasovanie:  

prítomní: Boháček,  Horváth, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za:  5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/ 2022 o chove a držaní zvierat na 

území obce Kvetoslavov.  

 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/ 2022    

o č. 2/ 2022 o chove a držaní zvierat na území obce Kvetoslavov.  

K zverejnenému návrhu neboli doručené pripomienky.  

Uznesenie č. 26/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie                   

č. 2/ 2022 o chove a držaní zvierat na území obce Kvetoslavov.  

 hlasovanie:  

prítomní: Boháček,  Horváth,  Novotná,  Reisz, Varsányi   

za:  5 

proti: 0 

zdržal sa:  0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 5: Zmluva s obchodnou spoločnosťou SmartPump s.r.o., Borovicová 20, 

Kvetoslavov. 

Starosta obce informoval prítomných o ukončení zmluvného vzťahu s Antonínom Pašekom, 

ktorý  vykonával od roku 2013 práce súvisiace s prevádzkou verejnej kanalizácie.  
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Subjektom, ktorý bude pre obec tieto služby vykonávať a zabezpečovať je obchodná  

spoločnosť SmartPump s.r.o., Borovicová 475/ 20, Kvetoslavov.  

Uznesenie č. 27/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  uzavretie zmluvy o poskytovaní 

služieb súvisiacich s prevádzkou verejnej kanalizácie s obchodnou spoločnosťou 

SmartPump s.r.o., sídlo: Borovicová 475/ 20, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 54 615 674 

a žiada starostu obce, aby zmluvu uzavrel. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček,  Horváth, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za:  5 

proti:  0 

zdržal sa:  0                  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 6  Kúpna zmluva medzi obcou Kvetoslavov a RNDr. Jurajom Vanekom 

Starosta obce informoval prítomných o uzavretí kúpnej zmluvy, ktorá predchádza zmluve 

o budúcej zmluve, ktorá bola odsúhlasená v septembri 2021.  

Uznesenie č. 28/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  uzavretie kúpnej zmluvy medzi obcou 

Kvetoslavov ako kupujúcim a RNDr. Jurajom Vanekom ako predávajúcim, predmetom 

prevodu  je pozemok parcela reg. “C“ parc. č. 351/128 o výmere 33 m², druh pozemku 

záhrada za cenu 70 €/m² a žiada starostu obce kúpnu zmluvu uzavrieť.  

hlasovanie:  

prítomní: Boháček,  Horváth, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za:  5 

proti:  0 

zdržal sa:  0                  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 7, 8 – Rôzne, Diskusia 

Poslanec Reisz sa informoval, o nízkych májových podielových daniach, ktoré obce dostali. 

Ďalej povedal, že sa naňho obrátila p. Evka Filip z Kvetnej ulice s informáciou, že pri jej RD 

nie je vybudovaná kanalizácia. Pán starosta povedal, že sa kanalizácia bude riešiť pred 

rekonštrukciou miestnej komunikácie na Kvetnej ulici. 

Pán starosta informoval poslancov o odchode pobočky Slovenskej pošty z obce Kvetoslavov, 

o ich hľadaní nového sídla.  

Poslanec Reisz navrhol možnosť zorganizovania petície proti odchodu pobočky Slovenskej 

pošty, petícia by sa mohla zrealizovať v sobotu 11.6.2022 na akcii Dňa rodiny. 
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Poslanec Boháček sa informoval o stave riešenia zábran na Seneckej ceste. 

Občan Michal Novák sa informoval o tom, v akom stave je rekonštrukcia čističky 

odpadových vôd. 

Poslanec Horváth sa informoval o tom, či je podané stavebné povolenie na cyklotrasu. Pán 

starosta povedal, že už je stavebné povolenie verejnou vyhláškou a plynú termíny. Ďalej sa 

poslanec Horváth pýtal čo je uličnými tabuľami a retardérmi. Pán starosta ho informoval, že 

keď sa pokosí verejná zeleň budú sa osadzovať spomaľovače na miestnych komunikáciach, 

bude ich 14 ks. 

Poslankyňa Novotná sa informovala, či je materská škola dokončená. Starosta informoval, že 

ešte treba domontovať vzduchotechniku, ktorá sa nedá uskutočňovať počas školského roka, 

bude sa realizovať cez prázdniny. 

Občan Michal Novák sa informoval na sanáciu ciest a infraštruktúry, ktorá cesta by sa mala 

opraviť, podľa akého plánu. 

Poslanec Reisz sa informoval ako je s výzvou TTSK ohľadne základnej školy. Pán starosta ho 

informoval, že projekt ZŠ je pripravený a aktualizovaný, a keď bude výzva vyhlásená, tak sa 

obec prihlási.  

 

zapísala: Saková 

 

overovatelia: Novotná 

                      Boháček 


