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ZÁPISNICA 

Z 10. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA 20. 10. 2022 O 17:30 HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Boháček, Horváth, Kaššová, Reisz  

neprítomní:   Csaplár, Novotná, Varsányi - ospravedlnení  

 

Program zasadnutia: 

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

zápisnice. 

2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Ecoprogres, s.r.o. 
 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

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

obce Zoltán Sojka,  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: Ingrid Kaššová, Peter Reisz 

 

Poslanec Reisz požiadal o možnosť doplnenia programu zasadnutia o bod č. 3 Informácia 

ohľadne umiestnenia telekomunikačnej stavby - základňovej stanice a rádioreléového bodu 

Kvetoslavov, Šamorínska ulica na základe podnetu obyvateľky obce p. Bobákovej. 

 

Doplnený program zasadnutia: 

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

2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Ecoprogres, s.r.o. 

3. Informácia ohľadne umiestnenia telekomunikačnej stavby – základňovej stanice       

a rádioreléoveho bodu Kvetoslavov, Šamorínska ulica. 

 

                                                              Uznesenie č. 57/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje doplnený program rokovania 

a overovateľov zápisnice. 

 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Horváth,  Kaššová, Reisz   

za: 4 

proti: 0 
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zdržal sa:   0       

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

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

 

 

K bodu č. 2 - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena so spoločnosťou 

Ecoprogres, s.r.o. 

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 žiadosti obchodnej spoločnosti Ecoprogres, s.r.o. 

Žiadateľ je stavebníkom vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejnej kanalizácie 

a kanalizačné prípojky“ (ďalej aj ako len“kanalizácia“) v rámci stavby „Obytný súbor 12RD 

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“ PVCDN 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, napozemkoch – 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 kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 

bremena, ktorou sa dohodli podmienky prevzatia vodnej stavby do vlastníctva a jej 

prevádzkovanie. Zároveň boli dohodnuté podmienky zriadení vecného bremena spočívajúceho 

v práve obce, ako oprávneného z vecného bremena umiestniť/uskutočniť/ uložiť, prevádzkovať 

kanalizáciu, vykonávať rekonštrukciu, modernizáciu, opravy, kontrolu, údržbu predmetu 

prevodu, akékoľvek iné stavebné úpravy predmetu prevodu, jeho odstránenie zo strany 

oprávneného z vecného bremena. 

                                                  Uznesenie č. 58/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje: 

a)uzavretie kúpnej zmluvy a zmluvy 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. 

b)zrušenie uznesenia OZ v Kvetoslavove č. 55/2022, zo dňa 29.9.2022. 

hlasovanie:  
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prítomní:  Boháček, Horváth, Kaššová,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu č. 3 - Informácia ohľadne umiestnenia telekomunikačnej stavby – základňovej 

stanice       a rádioreléoveho bodu Kvetoslavov, Šamorínska ulica. 

Starosta obce informoval o územnom konaní týkajúceho sa umiestnenia telekomunikačnej 

stavby – základňovej stanice a rádioreléového bodu Kvetoslavov, Šamorínska ulica. 

     Uznesenie č. 59/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie informáciu ohľadne umiestnenia 

telekomunikačnej stavby- základňovej stanice a rádioreléového bodu Kvetoslavov, 

Šamorínska ulica. 

Hlasovanie: 

prítomní:  Boháček, Horváth, Kaššová,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

Zapísala. Valéria Saková 

Overovatelia: Ingrid Kaššová 

                      Peter Reisz 

 

 

 


