
                                                           UZNESENIA 

Z   8.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA  10.  08.  2022   O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Boháček, Horváth,  Reisz , Varsányi  

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

 

Program zasadnutia: 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2022 o určení výšky finančných prostriedkov              

na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

4. Zmluva s obchodnou spoločnosťou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 

Bratislava o vykonávaní servisných prehliadok a opráv  čerpadiel verejnej kanalizácie.  

5. Prenájom časti pozemkov obchodnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 

82A, Bratislava na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho na vydávanie 

zásielok.  

6. Nákup čerpadiel a rozvádzačov pre verejnú kanalizáciu. 

7. Úprava rozpočtu č. 2 obce Kvetoslavov na rok 2022. 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

                                                              Uznesenie č. 39/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

Hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:   0       

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Peter Varsányi 

           Zástupca starostu obce 

 

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení.   

 

Uznesenie č. 40/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 



hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                    Peter Varsányi 

             Zástupca starostu obce 

 

 

K bodu č. 3: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2022 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského 

zariadenia. 

               

                                                        Uznesenie č.41/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie                   

č. 3/ 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi   

za:  4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Peter Varsányi 

            Zástupca starostu obce 

 

 

K bodu č. 4: Zmluva s obchodnou spoločnosťou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., 

Kalinčiakova 27, Bratislava o vykonávaní servisných prehliadok a opráv  čerpadiel verejnej 

kanalizácie.  

 

Uznesenie č.42/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  uzavretie zmluvy s obchodnou 

spoločnosťou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., IČO 31395830, Kalinčiakova 27, 

Bratislava o vykonávaní servisných prehliadok a opráv  čerpadiel verejnej kanalizácie  

a žiada starostu obce, aby zmluvu uzavrel. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                                           

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Peter Varsányi 

            Zástupca starostu obce 

 



K bodu č. 5: Zámer prenajať časti pozemkov obchodnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., 

Kopčianska 82A, Bratislava na umiestnenie Z – Boxov. 

       

Uznesenie č. 43/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e   v súlade s Čl. 5 bod 3  Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Kvetoslavov,  zámer  prenajať z dôvodu hodného 

osobitého zreteľa, časť pozemku - parcely registra „ E “, parc. č. 119, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere  2 m2 a časť pozemku – parcely regitstra „ C „  parc. č. 436/ 4, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2 m2,  za nájomné vo výške                

1,00 € / rok,  na dobu neurčitú, nájomcovi  Packeta Slovakia s.r.o., IČO 48 136 999, 

Kopčianska 82A, Bratislava – m. č. Petržalka.  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že ide o službu vo verejnom záujme pre obyvateľov, ako aj návštevníkov 

obce Kvetoslavov, ktorú bude možné využívať 24 hodín denne, 7 dní  v týždni. 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                  

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                     Peter Varsányi 

            Zástupca starostu obce 

 

K bodu 6: Nákup čerpadiel a rozvádzačov pre verejnú kanalizáciu. 

                                                       Uznesenie č. 44/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje nákup 7 kusov  kalových čerpadiel, 6 ks 

riadiacich jednotiek, 4 ks ponorných tlakových snímačov, 4 ks plavákových spínačov,              

3 ks elektrorozvádzačov  v celkovej cene  36 500,00 € bez DPH  a realizáciu ich montáže, 

spojenú so stavebnými prácami na prečerpávacích staniciach v predpokladanej výške 

13 500,- €  bez DPH a  žiada starostu tento nákup a práce zabezpečiť. 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                      

 

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                    Peter Varsányi 

            Zástupca starostu obce 

K bodu 7 - Úprava rozpočtu č. 2 obce Kvetoslavov na rok 2022. 

Uznesenie č. 45/ 2022 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Kvetoslavov 

na rok 2022. 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                   

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                    Peter Varsányi 

            Zástupca starostu obce 

 

 

 

 

 


