
                                                           UZNESENIA 

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  

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

 

Program zasadnutia: 

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. 
 

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 

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. 

zapisovateľ: Valéria Saková  

overovatelia zápisnice: Ingrid Kaššová, Peter Reisz 

 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

                                                              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 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

              starosta obce 



 

 

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

Ecoprogres, s.r.o. 

 

 

Uznesenie č. 58/ 2022 

 

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

Ecoprogres, s.r.o. 

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:  

prítomní:  Boháček, Horváth, Kaššová,  Reisz   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                    Zoltán Sojka 

             starosta obce 

 

 

K bodu 3 - Informácia ohľadne umiestnenia telekomunikačnej stavby – základňovej stanice       

a rádioreléoveho 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. 

                                                                                                     Zoltán Sojka 

               starosta obce 

 



 


