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ZÁPISNICA 

Z 9. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA 29. 09. 2022 O 18:00 HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Horváth, Kaššová, Reisz, Varsányi   

neprítomní:  Boháček, Csaplár, Novotná - ospravedlnení  

 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení.  

3. Informácia ohľadne pobočky Slovenskej pošty v Kvetoslavove. 

4. Žiadosť o odkúpenie verejného osvetlenia.  

5. Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena. 

6. Žiadosť ATOPS Development 3, s.r.o. o súhlas so zriadením materskej školy. 

7. Prenájom časti pozemkov obchodnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 82A, 

Bratislava, na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho na vydávanie zásielok.  

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku a komunikácie na Borovicovej ulici.  

9. Individuálna výročná správa obce Kvetoslavov za rok 2021. 

10. Žiadosť obchodnej spoločnosti Ecoprogres, s.r.o. o prevzatie splaškovej kanalizácie,  

      vybudovanej v rámci Obytného súboru 12 RD v Kvetoslavove, obcou do vlastníctva a 

      prevádzky.   

11.  Rôzne 

12. Diskusia  

 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „ OZ“) obce Kvetoslavov  otvoril a viedol 

zástupca starosta obce Peter Varsányi  ( ďalej len „ zástupca starostu 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: Valéria Saková  

overovatelia zápisnice: Varsányi, Horváth 

 

Pán starosta požiadal o doplnenie programu rokovania OZ o bod č. 11 Úprava rozpočtu Obce 

Kvetoslavov na rok 2022. 

Doplnený program rokovania OZ: 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Informácia ohľadne pobočky Slovenskej pošty v Kvetoslavove. 

4. Žiadosť o odkúpenie verejného osvetlenia. 

5. Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena. 

6. Žiadosť ATOPS Development 3, s.r.o.o súhlas so zriadením materskej školy. 
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7. Prenájom časti pozemkov obchodnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 

82A, Bratislava, na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho na vydávanie 

zásielok. 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku a komunikácie na Borovicovej ulici. 

9. Konsolidovaná výročná správa obce Kvetoslavov za rok 2021. 

10. Žiadosť obchodnej spoločnosti Ecoprogres, s.r.o. o prevzatie splaškovej kanalizácie, 

vybudovanej v rámci Obytného súboru 12 RD v Kvetoslavove, obcou do vlastníctva a 

prevádzky. 

11. Úprava rozpočtu obce Kvetoslavov na rok 2022. 

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

 

                                                              Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje doplnený program rokovania 

a overovateľov zápisnice. 

 

hlasovanie 

prítomní:   Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

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 – ukončený 

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 – ukončený 

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 

44/2022 – zabezpečenie nakúpu čerpadiel trvá 

                   

                                                        Uznesenie č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

hlasovanie:  

prítomní:  Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                   

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 3 - Informácia ohľadne pobočky Slovenskej pošty v Kvetoslavove. 
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                                                        Uznesenie č. 48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie informáciu ohľadne pobočky 

Slovenskej pošty v Kvetoslavove.  

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                                                                                                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 4 - Žiadosť o odkúpenie verejného osvetlenia.  

 

Starosta obce informoval o žiadosti Petra a Richarda Bašekovcov, vlastníkov verejného 

osvetlenia, vybudovaného v projektu 14 RD – Lesopark o jeho odkúpenie za kúpnu cenu             

1,- €. Užívanie verejného osvetlenia bolo schválené rozhodnutím vydaným obcou  

Kvetoslavov, ako stavebným úradom. 

Uznesenie č. 49/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej 

predmetom je odplatný prevod verejného osvetlenia, vybudovaného na pozemkoch 

registra „ C „ parc. č. 338/110, za kúpnu cenu v celkovej výške 1,- €.  

Zároveň žiada starostu obce, aby kúpnu zmluvu s predávajúcimi uzavrel, a to za 

podmienky splnenia všetkých technických a právnych predpokladov súvisiacich s vecou.  

 

hlasovanie:  Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                 

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 5: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena. 

Uznesením č. 45/ 2021 obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie darovacej zmluvy                       

so spoločnosťou FE-DOP, s.r.o. Predmetom daru bola kanalizácia. Darca bol vlastníkom 

vodnej stavby – kanalizácie s názvom „ SO 200 Splašková kanalizácia“, ktorá je vybudovaná  

v rámci stavby “ Lesopark Kvetoslavov 14 RD“ na pozemkoch parc. reg. „ C „ 318/ 59,      

318/ 60, 318/ 61, 318/ 64, 318/ 65, 318/ 66, 318/ 69, 318/ 70, 318/ 71, 318/ 74, 318/ 75, 318/ 

76, 318/ 79, 318/ 80, 318/ 81, 318/ 84, 318/ 85, 318/ 86, 318/ 18 a na parc. reg. „ E“ 346/ 1, 

v obci a k. ú Kvetoslavov .  

Obchodná spoločnosť FE-DOP, s.r.o., sídlom Zlaté Klasy, ponúkla obci Kvetoslavov ako dar 

vlastnícke práva ku kanalizácii. Jej  výstavba bola povolená právoplatným stavebným 

povolením - Rozhodnutím Okresného úradu  Dunajská Streda, Odborom starostlivosti 

o životné prostredie, číslo OU-DS-OSZP-2019/015017-011 OLL, zo dňa 16. 09. 2019 
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Aby obec mohla vykonávať vlastnícke práva ku kanalizácii a vykonávať jej prevádzku je 

potrebné mať k nej zabezpečený prístup. Za týmto účel bolo  potrebné uzavrieť s vlastníkmi 

dotknutých pozemkov  zmluvu o zriadení vecného bremena.  

      

Dňa 7. 2. 2022 bola uzavretá Zmluva o zriadení vecného bremena a následne podaný návrh na 

začatie katastrálneho konania. Z dôvodu pokračovania katastrálneho konania je potrebné 

uzavrieť  dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena a správnemu orgánu preukázať 

vlastníctvo verejnej kanalizácie kolaudačným rozhodnutím a darovacou zmluvou.       

                                  

                                                  Uznesenie č. 50/ 2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje uzavretie dodatku č. 1 k zmluve                  

o zriadení vecného bremena, medzi oprávneným z vecného bremena - Obec Kvetoslavov   

a povinnými z vecného bremena Ing. Peter Bašek, Agátová 383, Kvetoslavov a Richard 

Bašek, Agátová 160, Kvetoslavov.  

hlasovanie: Horváth, Kaššová,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 6: Žiadosť ATOPS Development 3, s.r.o. o súhlas so zriadením materskej 

školy. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti spoločnosti ATOPS Development 3, s.r.o.,IČO50349511, 

sídlo Mlynské Nivy 48, Bratislava. 

 

Zriaďovateľ požiadal obec Kvetoslavov o udelenie súhlasu so zaradením do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky a zriadením Súkromnej materskej školy Nová 

Tulipa Kvetoslavov.  

 

Predpokladaný začiatok fungovania od 1. septembra 2023.  

 

Súkromná materská škola bude zriadená v priestoroch stavby  - Materská škola, vybudovanej 

na pozemku parc. č. 426/ 174 v obci a k. ú Kvetoslavov.  

 

V zmysle § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá 

zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom 

má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.  

 

Žiadosť obsahuje, ( okrem iného ): 

- podľa § 16 ods. 1 písm. l) - súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) 
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a e), ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské  zariadenia 

pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce. 

 

Podľa § 19 ods. 1 zák. č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až             

po jeho zaradení do siete. 

 

Zriaďovateľ predpokladá počet 48 prijatých detí od 3 do 6 rokov veku dieťaťa 

a vyučovanie bude prebiehať v dvoch triedach.  

 

Po zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a zriadení Súkromnej 

materskej školy Nová Tulipa Kvetoslavov, bude obec postupovať v zmysle zákona NR SR 

č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

Analýza situácie v obci: 

 

V roku 2021 obec zrealizovala výstavbu ďalšieho pavilónu MŠ, čím došlo k rozšíreniu 

kapacity materskej školy o 24  žiakov. Ani po tomto navýšení kapacity však nebolo možné 

vyhovieť všetkým žiadostiam  o prijatie detí do MŠ.  Preto pre obyvateľov obce bude 

prínosom zriadenie súkromnej materskej školy.   

 

Pani hlavná kontrolórka odporúča žiadosť zriaďovateľa vziať na vedomie. Následne s ním 

vstúpiť do rokovania o rozsahu spolufinancovania MŠ v období 09 /23 až   12/ 23  obcou, 

nakoľko finančné prostriedky z podielových daní, obec obdrží až v 01/ 2024 .  

 

                                                     Uznesenie č. 51/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje zaradenie Súkromnej materskej školy 

Nová Tulipa Kvetoslavov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre 

zriaďovateľa ATOPS Development 3 s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava-mestská 

časť Ružinov, IČO 50349511, DIČ 2120295815 od 1.9.2023.  

 

hlasovanie:  

prítomní:  Horváth,  Kaššová, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 7: Prenájom časti pozemkov obchodnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., 

Kopčianska 82A, Bratislava, na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho            

na vydávanie zásielok.  
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Starosta obce informoval o ponuke spoločnosti  PACKETA Slovakia, s.r.o. Kopčianska 

3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 43 136 999  v obci Kvetoslavov  

vybudovať a prevádzkovať samoobslužné výdajne a podacie miesta.  

Cieľom je možnosť doručovania balíkov cez ich boxy a to 24 hodín, 7 dní v týždni.  

Ide o službu vo verejnom záujme pre občanov a návštevníkov obce.  

V prípade záujmu  je potrebné, aby Obecné  zastupiteľstvo v Kvetoslavove schválilo -   

prenájom časti pozemkov, na ktorých budú tieto boxy  umiestnené  v počte 2 ks. Pozemky na 

ktorých majú byť výdajné boxy umiestnené sa nachádzajú na Topoľovej a Železničnej ulici. 

Nájomné je vo výške 1,- Eur/ rok.  

Prenájom časti pozemkov sa  posudzuje  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, 

ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Prenájom sa týka časti pozemku - parcely registra „ E “ parcelné č. 119/16,  druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 2 m2 a parcely registra „ C „ parc. č. 436/ 4, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, katastrálne územie Kvetoslavov, ktorých 

vlastníctvo je zapísané v katastri nehnuteľností vedenom OÚ DS, katastrálnym odborom          

na LV č. 758 a 347. Vlastníkom je obec Kvetoslavov.  

                                                     Uznesenie č. 52/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e   z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa, nájom časti pozemku - parcely registra „ E “, parc. č. 119/16, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere  2 m2 a časti pozemku – parcely registra „ 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:  Horváth,  Kaššová,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 8 - Žiadosť o odkúpenie pozemku a komunikácie na Borovicovej ulici.  

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou vlastníka komunikácie a 

obyvateľov  Borovicovej ulice o uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorou sa prevedie vlastníctvo                

k miestnej komunikácii a pozemku, na ktorom je komunikácia umiestnená, za kúpnu cenu               

1,- €. 

Vlastníctvo pozemku je zapísané v katastri nehnuteľností vedenom OÚ DS, kat. odborom, pre 

obec a k. ú. Kvetoslavov, na liste vlastníctva č. 686.  
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Na pozemku je vybudovaná betónová komunikácia a chodníky. Ich užívanie bolo schválené 

rozhodnutím vydaným obcou  Kvetoslavov, ako stavebným úradom. Prijatím predmetu 

prevodu do vlastníctva sa komunikácia, chodníky dostanú do vlastníctva  a správy obce. 

Užívanie komunikácie  bude slúžiť  obyvateľom obce Kvetoslavov. 

 

Uznesenie č. 53/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, s ch v a ľ u j e  uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej 

predmetom je odplatný prevod pozemku, parcely registra „ C „ , parc. č. 482/ 40, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2116 m2 a betónovej komunikácie a  

chodníka, vybudovaných na tomto pozemku za kúpnu cenu v celkovej výške 1,- €.  

Zároveň žiada starostu obce, aby kúpnu zmluvu s predávajúcim uzavrel, a to za 

podmienky splnenia všetkých technických a právnych predpokladov súvisiacich s vecou. 

  

hlasovanie: Horváth,  Kaššová,  Reisz, Varsányi 

prítomní:    

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 9 - Konsolidovaná výročná správa obce Kvetoslavov za rok 2021. 

 

Hlavná kontrolórka obce  oboznámila prítomných s individuálnou konsolidovanou výročnú 

správou obce Kvetoslavov za rok 2021.  

Uznesenie č. 54/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu 

obce za rok 2021. 

hlasovanie:  

prítomní:  Horváth, Kaššová, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 10 - Žiadosť obchodnej spoločnosti Ecoprogres, s.r.o. o prevzatie splaškovej 

kanalizácie,  vybudovanej v rámci Obytného súboru 12 RD v Kvetoslavove, obcou              

do vlastníctva a prevádzky.   

 

Starosta obce prítomných informoval  o žiadosť obchodnej spoločnosti Ecoprogres, s.r.o.  
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Žiadateľ je stavebníkom vodnej stavby s názvom “ Rozšírenie verejnej kanalizácie 

a kanalizačné prípojky “ ( ďalej aj ako len „ kanalizácia „ ) v rámci stavby  „ Obytný 

súbor 12 RD v Kvetoslavove „ , ktorej výstavba bola povolená Rozhodnutím č. OU-DS-

OSZP-2020/008233-007, vydaným OU DS, Odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 11. 

08. 2020.   

Vodná stavba – kanalizácia pozostáva z týchto častí:     

- STOKA „ A“ PVC DN 300 mm dĺžky 131,5 m 

- STOKA „ A-1“ PVC DN 300 mm dĺžky 30 m 

- Kanalizačná prečerpávacia stanica 1 ks s dvoma kalovými čerpadlami Flygt N 3069 

- Výtlak HDPE DN 80 mm dĺžky 138,1 m. 

 

 Jej výstavba je realizovaná v obci a k. ú. Kvetoslavov, na pozemkoch – parcelách registra 

„C“ par. č. 333/4, 335, 338/1, 338/2, 338/4, 338/5, 338/8,338/12, 338/18, 338/26, 338/11, 

338/42, 338/37, 338/29, 339/5, 339/20, 338/41. 

Predmetom žiadosti je schválenie uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktorou sa 

dohodnú podmienky na budúce prevzatie vodnej stavby do vlastníctva a jej následné 

prevádzkovanie.     

                                                   Uznesenie č. 55/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje  uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ecoprogress, s.r.o., IČO 

50 885 049, Beskydská 9, Bratislava a žiada starostu obce, aby túto zmluvu so 

spoločnosťou Ecoprogress, s.r.o. uzavrel.  
 

hlasovanie:  

prítomní:  Horváth, Kaššová,   Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

11 –  Úprava rozpočtu Obce Kvetoslavov na rok 2022. 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s návrhom na III. úpravu rozpočtu obce 

Kvetoslavov na rok 2022.    

V súlade s § 14  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov sa vykonáva zmena rozpočtu obce Kvetoslavov na rok 2022 

rozpočtovým opatrením. Zmeny v navrhovanom rozpočte obce Kvetoslavov sa týkajú úpravy 

bežného rozpočtu.  

Uznesenie č. 56/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje III. úpravu rozpočtu na rok 2022. 

hlasovanie: Horváth, Kaššová,   Reisz, Varsányi 

za:  4 
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proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                                                                                                                                  

Uznesenie bolo schválené. 

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

12 –  Rôzne 

13 – Diskusia 

Poslankyňa Kaššová informovala starostu o končení funkčného obdobia rady školy a nutnosti 

vytvoriť novú radu školy. 

Poslanec Reisz sa poďakoval poslankyne Kaššovej za štvorročnú spoluprácu v obecnom 

zastupiteľstve a všetkým ostatným, ktorí nekandidujú v nastávajúcich voľbách.   

zapísala:  Valéria Saková  

 

overovatelia: Peter Varsányi 

                      Branislav Horváth 


