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ZÁPISNICA 

Z 11. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA 15. 12. 2022 O 18:00 HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

neprítomní:    – Bitarovská, Krajčír, Novotná - ospravedlnení  

 

1 Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu,  návrhovej komisie a  

overovateľov zápisnice. 

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3 /2020 o miestnych daniach a  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kvetoslavov.  

4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2022 o určení výšky príspevkov pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kvetoslavov.  

5 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kvetoslavov,             

 za školský rok 2021/ 2022. 

6 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Kvetoslavov,            

za školský rok 2021/ 2022. 

7 Prerokovanie žiadosti  obchodnej spoločnosti MkS-Ing. Kašša Milan, s.r.o. o poskytnutie 

informácie ohľadom plnenia finančných záväzkov a ďalšieho zámeru obce ako zriaďovateľa 

vo veci prenajatých priestorov pre potreby základnej školy.   

8 Prerokovanie používania súkromného osobného motorového vozidla starostkou obce                 

na služobné účely.   

9 Stanovenie limitu finančných prostriedkov s ktorými môže disponovať starostka obce, bez 

schvaľovania OZ. 

10 Prerokovanie Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu. 

11 Návrh  na  úpravu rozpočtu obce  Kvetoslavov na rok 2022. 

12 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Kvetoslavov na roky 2023 a 2024-

2025. 

13 Návrh rozpočtu obce Kvetoslavov na roky 2023 a 2024 – 2025. 

14 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na 1. polrok 2023. 

15 Informácia o stave trestného konania vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi.     

16 Rôzne 

17 Diskusia 

 

 

 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „ OZ“) obce Kvetoslavov  otvorila a viedla starostka 

obce Ing. Soňa Franková, ktorá na začiatku privítala prítomných a skonštatovala, že OZ je 

uznášaniaschopné a je schopné rokovať, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. 

Prítomných oboznámila s návrhom programu, v rámci ktorého navrhla zmenu: vynechal sa bod č. 

12. a 13., zároveň sa doplnil bod 14. a 15., určila zapisovateľa a navrhla členov návrhovej komisie 

a overovateľov zápisnice: 
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Zmena a doplnený program zasadnutia: 

 

1 Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu,  návrhovej komisie a  

overovateľov zápisnice. 

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3 /2020 o miestnych daniach a  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kvetoslavov.  

4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2022 o určení výšky príspevkov pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kvetoslavov.  

5 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kvetoslavov,             

 za školský rok 2021/ 2022. 

6 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Kvetoslavov,            

za školský rok 2021/ 2022. 

7 Prerokovanie žiadosti  obchodnej spoločnosti MkS-Ing. Kašša Milan, s.r.o. o poskytnutie 

informácie ohľadom plnenia finančných záväzkov a ďalšieho zámeru obce ako zriaďovateľa 

vo veci prenajatých priestorov pre potreby základnej školy.   

8 Prerokovanie používania súkromného osobného motorového vozidla starostkou obce                 

na služobné účely.   

9 Stanovenie limitu finančných prostriedkov s ktorými môže disponovať starostka obce, bez 

schvaľovania OZ. 

10 Prerokovanie Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu. 

11 Návrh  na  úpravu rozpočtu obce  Kvetoslavov na rok 2022. 

12 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na 1. polrok 2023. 

13 Informácia o stave trestného konania vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi.     

14 Triediaca linka 

15 Informácia o zatopení pivničných priestorov splaškami z kanalizácie u obyvateľa na Brezovej 

ulici a nutnosť nákupu kalového čerpadla 

16 Rôzne 

17 Diskusia 

 

 

 

zapisovateľ: Diana Telekesová 

návrhová komisia: Branislav Horváth 

overovatelia zápisnice: Peter Varšányi, Michal Novák 

 

 

                                                              Uznesenie č. 60/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program rokovania, návrhovú komisiu 

a  overovateľov zápisnice. 

 

hlasovanie 

prítomní:  Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0.         

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené.  

....................................................................................................................................................... 
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K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení. * tento bod je prevzatý bez zmeny  zo zápisnice 

z októbrového OZ 

 

198/2016 zámer zapojiť sa do výzvy MH SR na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 

škôl – trvá 

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 – trvá 

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 

 

                                                             Uznesenie č. 61/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0.                                                                                                      

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 3 - Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3 /2020 

o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Kvetoslavov. 

 

Starostka obce informovala prítomných o zvýšení základných cien za uloženie zmesového 

komunálneho odpadu na skládke vo Veľkej Pake, ako aj o zvýšení iných nákladov súvisiacich 

s odvozom a likvidáciu komunálneho odpadu. Na toto zvýšenie musí reagovať obec zvýšením 

poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. K zverejnenému návrhu boli doručené 

pripomienky. Netýkali sa navrhovaného zvýšenia sadzieb, ale poskytovania zliav z poplatku. 

Pán Reisz navrhoval doplniť § 12 bod 10 písm. b, aby mal nasledovné znenie:  

b)  vo výške 20 % z poplatku, ak poplatník je k začiatku zdaňovacieho  obdobia ( 01. 01. 

kalendárneho roka ) vo veku nad 65 rokov, pričom ale nie je samostatne žijúcou 

osobou               v nehnuteľnosti, na ktorú sa viaže produkcia odpadu a on alebo jeho manželka    ( 

druh/  družka ) je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa viaže produkcia odpadu.” 

 

Uznesenie č. 62/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 3/ 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Kvetoslavov. 



Zápisnica z 11.  zasadnutia OZ v Kvetoslavove v roku  2022,  zo dňa  15. 12. 2022                    strana 4 

 

hlasovanie: 

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                       

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2022 o určení výšky príspevkov 

pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kvetoslavov. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvetoslavov  v septembri 2021 schválilo VZN č. 2/2021 o určení 

výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kvetoslavov. Návrh na úpravu výšky príspevkov zákonných zástupcov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  sa predkladá na rokovanie obecného 

zastupiteľstva z dôvodu nárastu vstupných nákladov.  

Vedúca školskej jedálne predložila dôvodovú správu a pán riaditeľ Heczei podal návrh na 

úpravu výšky príspevkov školského klubu detí.  

 

Uznesenie č. 63/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenie č. 

4/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kvetoslavov. 

hlasovanie: 

prítomní:  Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 
za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                       

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 5 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

Kvetoslavov,  za školský rok 2021/ 2022. 

 

Pani starostka predniesla Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ Kvetoslavov,   za školský rok 2021/ 2022 

Uznesenie č. 64/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kvetoslavov 264, za školský rok 2021/ 2022, 

vypracovanú pani Soňou Turekovou, riaditeľkou MŠ a prednesenú dňa 15. 12. 2022         

na OZ. 
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hlasovanie 

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0            

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 6 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

Kvetoslavov,  za školský rok 2021/ 2022. 

 

Pán ThLic. Marek Heczei, poverený výkonom funkcie riaditeľa Základnej školy Kvetoslavov, 

predniesol Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Kvetoslavov, 

za školský rok 2021/ 2022. 

Uznesenie č. 65/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Kvetoslavov, Školská ul. č. 266/ 3, Kvetoslavov               za 

školský rok 2021/ 2022, vypracovanú ThLic. Marekom Heczeiom  a prednesenú dňa 15. 

12. 2022 na OZ. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 7 - Prerokovanie žiadosti  obchodnej spoločnosti MkS-Ing. Kašša Milan, s.r.o. 

o poskytnutie informácie ohľadom plnenia finančných záväzkov a ďalšieho zámeru obce 

ako zriaďovateľa vo veci prenajatých priestorov pre potreby základnej školy.   

 

Rodičia sa na základe informácií od vedenia školy dotazovali ohľadom fungovania a existencie 

základnej školy v obci po ďalšie roky. Pani starostka uviedla, že v deň konania zasadnutia 

prebehlo stretnutie s p. Kaššom týkajúce sa tejto veci. Náročnosť situácie si vyžaduje ďalšie 

stretnutia. Pán Kašša je nápomocný a naklonený k rokovaniam. Pán riaditeľ Heczei tvrdil, že 

za fungovania školy pod jeho vedením (4 roky) sa obec nepodieľala na jej fungovaní 

a financovaní. Informoval, že sa mu každý rok podarilo v rámci dohadovacieho konania získať 

okolo 100 000 EUR/ročne, z ktorých sa zaviazal všetky záväzky základnej školy do konca roka 

2022 uhradiť. Žiada obec, aby od začiatku roku 2023 uhrádzala nájom a energie za užívanie 

elokovaného pracoviska ZŠ. V šk. roku 2023/2024 by sa mali otvoriť ďalšie 2 triedy a už nie 

je kam žiakov umiestniť. Pani starostka uviedla, že o momentálnej finančnej situácii základnej 

školy nevedela. Samozrejme spolu so zastupiteľstvom budú hľadať čo najlepšie riešenie. 
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Uznesenie č. 66/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie informáciu o žiadosti  obchodnej 

spoločnosti MkS-Ing. Kašša Milan, s.r.o. o poskytnutie informácie ohľadom plnenia 

finančných záväzkov a ďalšieho zámeru obce ako zriaďovateľa vo veci prenajatých 

priestorov pre potreby základnej školy.   

 

 

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 8 - Prerokovanie používania súkromného osobného motorového vozidla 

starostkou obce  na služobné účely.   

 

Vzhľadom na skutočnosť, že obec nedisponuje osobným motorovým vozidlom, ktoré by mohla 

využívať pani starostka pri pracovných cestách, počas celej pracovnej doby, vznikla požiadavka 

na vyslovenie súhlas s používaním jej súkromného motorového vozidla pri pracovných cestách.   

Uznesenie č. 67/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje požívanie súkromného osobného 

motorového vozidla starostkou obce pri pracovných cestách. Náhrady za jeho používanie 

budú poskytované, podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 9 - Stanovenie limitu finančných prostriedkov s ktorými môže disponovať 

starostka obce, bez schvaľovania OZ. 

 

Pán Reisz navrhol max. výšku limitu 5 000 EUR. 

 

Uznesenie č. 68/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje limit  finančných prostriedkov vo výške 

5000 €, ktorými môže starostka obce disponovať, bez súhlasu obecného zastupiteľstva, na 

obstaranie služby, nákupu nehmotného majetku, hmotného hnuteľného majetku.   
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hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 10 - Prerokovanie Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu. 

 

Starostka obce informovala o zmluve s SPP, a.s.  o združenej dodávke zemného plynu 

a Dodatku č. 01/2022 k tejto zmluve. Základným účelom zmluvy je zabezpečenie dodávky 

plynu na obec  v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. 

Uznesenie č. 69/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje  uzavretie zmluvy o združenej dodávke 

zemného plynu a Dodatku č. 01/2022 k tejto zmluve, s obchodnou spoločnosťou Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava.  

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 11 - Návrh  na  úpravu rozpočtu obce  Kvetoslavov na rok 2022. 

 

 

Hlavná kontrolórka obce  oboznámila prítomných s návrhom na 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. 70/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje 4. úpravu rozpočtu na rok 2022. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 
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zdržal sa: 0.                     

                                                                                                                                                                                                            

Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 12 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov                    

na 1. polrok 2023. 

 

Hlavná kontrolórka obce Kvetoslavov, predniesla návrh plánu  kontrolnej činnosti HK            

na 1. polrok 2023.  

                                                Uznesenie č. 71/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Kvetoslavov na I. polrok 2023. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0.                     

                                                                                                                                                                                                            

Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 13 - Informácia o stave trestného konania vo veci neoprávneného nakladania s 

odpadmi. 
 

Prítomní boli informovaní o neoprávneného nakladania s odpadmi . 

 

Dňa 8.9.2022 bolo pravidelnou kontrolu zistené, že v prečerpávacej stanici verejnej kanalizácie 

z Muškátovej  a Astrovej ulice  v Kvetoslave, sa nachádza presne nezistený odpad, vykazujúci 

znaky použitého motorového oleja. Na povrchu odpadovej vody plávala olejová škvrna. 

Olejová vrstva sa nachádzala aj na stenách  a zariadeniach čerpacej stanice.     

Obec zabezpečila monitoring kanalizácie a ostatné nevyhnutné úkony, aby nedošlo k šíreniu 

oleja a znečisteniu ďalších častí verejnej kanalizácie a kontaminovaniu spodnej vody.     

Náklady na monitoring  a odstránenie znečistenia  boli podľa faktúry poskytovateľa služby 

spoločnosti IN – kanál, spol. s r. o. vo výške 1 548 € a spoločnosti AKS group s. r. o. vo výške 

1 110 €. 

Obec si splnila zákonnú povinnosť a podala na Prezídium PZ, odbor envirokriminality  

oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že doposiaľ neznáma osoba/osoby svojim 

konaním  spáchala/-i  niektorý z trestných činov proti životnému prostrediu. 
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Na základe vyššie uvedených skutočností orgány činné v trestnom konaní začali v októbri 

2022 trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi,  podľa §  302 ods. 1, 

Tr.  zák..  

Konanie k dnešnému dňu nie je ukončené. 

Uznesenie č. 72/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie  informáciu o stave trestného 

konania vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi. 
 

hlasovanie:  

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0.                     

                                                                                                                                                                                                            

Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 14 – Triediaca linka. 

 

Pani starostka uviedla informáciu zo zasadnutia ZOHŽO, kde boli prítomní informovaní o 

výstavbe triediacej linky v Čukárskej Pake na separovanie odvezeného separovaného trojzberu 

od roku 2023. Rovnako informovala o informácii, že obec Zlaté Klasy má podlžnosti 

v poplatkoch za odvoz odpadov a bol jej určený splátkový kalendár. 

Uznesenie č. 73/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie informácie zo zasadnutie 

ZOHŽO. 

 

hlasovanie 

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa:  0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 15 – Informácia o zatopení pivničných priestorov splaškami z kanalizácie 

u obyvateľa na Brezovej ulici a nutnosť nákupu kalového čerpadla. 

 

Pani starostka predniesla sťažnosť obyvateľa z Brezovej ulice že mu v mesiaci boli december 

dvakrát vytopené pivničné priestory a jeho žiadosť o kompenzáciu za čistenie a dezinfekciu. 

Prvotné šetrenie ale ukazuje, že problémom je spôsob napojenia predmetného domu a jeho 

prípojka v pivnici a nie kanalizačné rozvody v majetku obce. 
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Napriek tomu starostka požiadala o nákup a výmenu kalového čerpadla, ktoré by tento problém 

malo eliminovať. Správca obecnej kanalizácie Ing. Néma odporučil pred nadchádzajúcimi 

sviatkami komplexné prečistenie kanalizácie, aby sa minimalizovali havárie počas Vianoc. 

Uznesenie č. 74/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie informáciu o zatopení pivničných 

priestorov obyvateľa obce a schvaľuje čistenie kanalizačných prečerpávacích staníc 

a nákup čerpadla v hodnote do 8500 eur a poveruje starostku nákup zrealizovať. 

 

hlasovanie 

prítomní: Horváth, Novák, Reisz, Varsányi 

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa:  0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

16 Rôzne 

17 Diskusia 

 

Pán Švec uviedol okolnosti jeho prepustenia z pracovného pomeru zo stavebného úradu, podal 

žalobu na obec a chce sa dohodnúť na mimosúdnom vyrovnaní – odškodnení.  

Ďalej uviedol, že nehnuteľnosti na Zelenej ulici by mali byť skolaudované až po skolaudovaní 

komunikácie. A nielen tam. 

Zároveň poukázal na výstavbu RD na Tichej ulici 1, ktorá je podľa neho v rozpore so 

stavebným povolením. 
 

zapísala:  Diana Telekesová 

overovatelia: Peter Varsányi, Michal Novák 

 

V Kvetoslavove, dňa 15.12.2022 


