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ZÁPISNICA 

ZO 7. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA 28.06.2022 O 18:00 HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi   

neprítomní: Csaplár,  Kaššová,  Reisz – ospravedlnení (prítomný od bodu 9) 

 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Stanovenie počtu poslancov na celé volebné obdobie  2022 – 2026. 

4. Rozsah výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022 – 2026 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na II. polrok 2022. 

6. Záverečný účet obce Kvetoslavov za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu za rok 2021. 

7. Návrh na schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov                     

na II. polrok 2022.  

8. Správa z kontroly vynakladania finančných prostriedkov na úseku školstva - originálne a 

prenesené kompetencie. 

9. Prerokovanie požiadavky na nákup vybavenia kuchyne Materskej školy a Základnej školy. 

10. Návrh na 1. úpravu rozpočtu. 

11. Rôzne 

12. 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: Diana Telekesová 

overovatelia zápisnice: MUDr. Oľga Novotná, Ing. Peter Varsányi 

 

 

                                                              Uznesenie č. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 
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zdržal sa: 0         

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

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 

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

17/2022 – zabezpečenie zábradlia na Seneckej ulici trvá 

 

                   

                                                        Uznesenie č. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 3:  Stanovenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026 

 

Dňa 29.októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy, kde budú volení 

primátori/starostovia miest a obcí a poslanci mestských/obecných zastupiteľstiev. V zmysle   § 

11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je 

obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť, podľa počtu obyvateľov, počet poslancov a to 

v prípade obce Kvetoslavov 7  až  9.    

 

Uznesenie č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kvetoslavov, v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, určuje na celé volebné obdobie   2022–

2026, počet  7  poslancov  Obecného zastupiteľstva Obce Kvetoslavov. 

 

 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi   

za: 4 
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proti: 0 

zdržal sa: 0        

 

           

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 4: Rozsah výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022–2026. 

 

Starosta obce informoval o povinnosti obecného zastupiteľstva, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 písm. i/ zákona o obecnom zriadení, určiť  najneskôr 90 dní pred voľbami, rozsah výkonu 

funkcie (úväzok)  starostu obce, na celé volebné obdobie.   

 

S prihliadnutím na uvedené bol predložený návrh na určenie rozsahu funkcie starostu Obce 

Kvetoslavov, na volebné obdobie rokov 2022–2026 na plný úväzok. 

 

Uznesenie č. 32/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kvetoslavov, určuje vo volebnom období 2022–2026 výkon 

funkcie starostu na plný úväzok. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 5: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na II. polrok 

2022.  

 

Hlavná kontrolórka obce Kvetoslavov informovala prítomných o pláne kontrolnej činnosti              

na II. polrok 2022. 

Uznesenie č. 33/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Kvetoslavov na II. polrok 2022. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 
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K bodu č. 6: Záverečný účet obce Kvetoslavov za rok 2021 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Hlavná kontrolórka obce  oboznámila prítomných so záverečným účtom obce za rok 2021 a 

s  jej stanoviskom k nemu.   

Uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:  

a) berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a jej stanovisko k Záverečnému účtu                

za rok 2021; 

b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez  výhrad; 

c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške  112 282,21 EUR.  

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 7: Návrh na schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Kvetoslavov  na II. polrok 2022. 

 

Starosta obce navrhol plán zasadnutí OZ na II. polrok 2022.  

 

Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  plán zasadnutí OZ na II. polrok 2022:  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať  dňa 29. septembra 2022,  o 18:00 

hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo miestnosti 7. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi   

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 
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K bodu č. 8: Správa z kontroly vynakladania finančných prostriedkov na úseku školstva 

- originálne a prenesené kompetencie. 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Mészárosová, predniesla Správu z kontroly   

vynakladania finančných prostriedkov na úseku školstva - originálne a prenesené kompetencie, 

za obdobie od  2020 a 2021, v podmienkach obce Kvetoslavov a oboznámila prítomných so 

záverom. 

Uznesenie č. 36/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie Správu z kontroly   vynakladania 

finančných prostriedkov na úseku školstva - originálne a prenesené kompetencie, za 

obdobie 2020 a 2021, v podmienkach obce Kvetoslavov vynakladania finančných 

prostriedkov na úseku školstva - originálne a prenesené kompetencie, v podmienkach 

obce Kvetoslavov vypracovanú Ing. Monikou Mészárosovou, hlavnou kontrolórkou obce 

Kvetoslavov a prednesenú dňa 28.06.2022 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 9: Prerokovanie požiadavky na nákup vybavenia kuchyne Materskej školy 

a Základnej školy. 

 

Starosta obce informoval o požiadavke na doplnenie vybavenia školskej kuchyne a jedálne pri 

MŠ a ZŠ spočívajúcej v nákupe: 

- taniere hlboké OPAL ... 100 ks, (elokované pracovisko),  

- taniere plytké OPAL ... 100 ks, (elokované pracovisko) 

- taniere dezertné OPAL ...100 ks, (elokované pracovisko) 

- misky OPAL ... 0,5 l ... 50 ks,  (elokované pracovisko) 

- poháre durit baraque veľké, 0,25 l ... 50 ks, (elokované pracovisko) 

-  nerezové tácky (60 x 40 cm) ... 5 ks,  

- hrnce s pokrievkou (priemer 45 cm, výška 20 cm) ... 3 ks,   

- pracovný nerezový stôl s posuvnými dverami pre stolový riad do jedálne ZŠ na 

elokovanom pracovisku, (120 cm x 80 cm) ... 1 ks, 

- jedálenský stôl do jedálne ZŠ, (80 cm x 80 cm)... 5 ks, 

- varný kotol, 150 l ... 1 ks, 

- smažiaca elektrická panvica, 120 l ... 1 ks  

 

Predpokladaná cena nákupu je 14 000,00 €. 

Uznesenie č. 37/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje nákup vybavenia školskej kuchyne 

a jedálne pri MŠ a ZŠ podľa zoznamu: 
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- taniere hlboké OPAL ... 100 ks,  

- taniere plytké OPAL ... 100 ks,  

- taniere dezertné OPAL ...100 ks,  

- misky OPAL ... 0,5 l ... 50 ks,   

- poháre durit baraque veľké, 0,25 l ... 50 ks,  

-  nerezové tácky (60 x 40 cm) ... 5 ks,  

- hrnce s pokrievkou (priemer 45 cm, výška 20 cm) ... 3 ks,   

- pracovný nerezový stôl s posuvnými dverami pre stolový riad do jedálne ZŠ                   

na elokovanom pracovisku, (120 cm x 80 cm) ... 1 ks, 

- jedálenský stôl do jedálne ZŠ, (80 cm x 80 cm)... 5 ks, 

- elektrický varný kotol, 150 l ... 1 ks, 

- smažiaca elektrická panvica, 120 l ... 1 ks 

  

v predpokladanej výške do 14000,00 € a žiada starostu obce tento nákup zabezpečiť.      

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth, Novotná,  Reisz, Varsányi   

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 10 - Návrh  1. úpravy rozpočtu obce na rok 2022. 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla  návrh na 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2022.   

 

Uznesenie č. 38/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2022. 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Horváth, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

11, 12 – Rôzne, Diskusia  

Poslanec Horváth sa informoval ohľadom umiestnenia tabúľ s názvom ulíc v obci. Vzhľadom na 

momentálne horúčavy a nižší stav personálu, ktorí sa starajú o čistotu celej obce sa presný termín 

neurčil. 

Poslanec Horváth sa informoval k PD k výstavbe ZŠ – či je v súlade s výzvami. Pán starosta informoval, 

že podmienky podania žiadosti ešte neboli vyšpecifikované. 

Na otázku od občana ohľadom v budúcnosti vybudovanej MŠ developerom ATOPS 

Development3, s. r. o. odpovedal pán starosta, že prevádzkovateľom bude vzhľadom na 

vyžiadanú dotáciu developer v období min. 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudácie. 
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Na otázku od občana ohľadom cyklotrasy Šamorín – Kvetoslavov odpovedal pán starosta 

nasledovne: finalizujú sa dokumenty k vydaniu stavebného povolenia. 

Na otázku ohľadom pošty pán starosta informoval, že je to už zo strany pošty uzavreté. Kým 

nebude v obci s trvalým pobytom min. 2500 obyvateľov, pošta pobočku neotvorí. 

 

zapísala:  Diana Telekesová 

 

overovatelia: MUDr. Oľga Novotná, Ing. Peter Varsányi


