
                                                           UZNESENIA 

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  

neprítomný/a/í: Boháček,  Csaplár, Novotná – ospravedlnení 

 

Program zasadnutia: 

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  

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. 

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. 



K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

                                                              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 

zdržalsa:0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              starosta obce 

 

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení.   

 

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. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

             starosta obce 

 

 

K bodu 3 - Informácia ohľadne pobočky Slovenskej pošty v Kvetoslavove. 

                                                        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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

               starosta obce 

 

 

K bodu 4 - Žiadosť o odkúpenie verejného osvetlenia.  

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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              starosta obce 

 

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

                                                  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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

             starosta obce 

 

 

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

 

                                                     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. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

              starosta obce 

 

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.  

 

                                                     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. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

             starosta obce 

 

 

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

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. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

             starosta obce 

 

K bodu 9 - Konsolidovaná výročná správa 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. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

             starosta obce 

 

 

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.   

                                                   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. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

             starosta obce 



 

 

 

11 –  Úprava rozpočtu Obce Kvetoslavov na rok 2022. 

Uznesenie č. 56/ 2022 

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

hlasovanie: Horváth, Kaššová,   Reisz, Varsányi 

za:  4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

             starosta obce 

         


