
Uznesenia z 2. zasadnutia OZ v Kvetoslavove, zo dňa 19.02.2019 

UZNESENIA            

Z 2.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA 19. 02.  2019 O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz 

Program zasadnutia 

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

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Schválenie mandátnej zmluvy na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.   

4 Schválenie zmluvy o dielo – prechod  pre chodcov. 

5 Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  

6 Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

7 Schválenie zmluvy na poskytnutie služieb – výkon činností externého riadenia projektu – 

rekonštrukcia Materskej školy.  

8 Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – detašované triedy základnej školy. 

9 Úprava rozpočtu Obce Kvetoslavov na rok 2019. 

10 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. 

11 Rôzne 

12 Diskusia 

Uznesenie č. 7/ 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice.  

hlasovanie 

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 
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Poslanec Reisz požiadal o možnosť vypustenia dvoch bodov a to 7. a 8. z programu 

zasadnutia OZ  a presun na ďalšie zasadnutie OZ, ktoré by malo byť mimoriadne zasadnutie 

OZ uskutočnené do konca mesiaca február 2019.  

Upravený program zasadnutia 

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

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Schválenie mandátnej zmluvy na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. 

4. Schválenie zmluvy o dielo – prechod pre chodcov. 

5. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

6. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

7. Úprava rozpočtu Obce Kvetoslavov na rok 2019. 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

                                                      Uznesenie 8/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje upravený  program  rokovania OZ 

hlasovanie 

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

 

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 9/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 
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hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

za: 5 

proti:  0 

zdržal sa:  0                       

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu  č. 3 - Schválenie mandátnej zmluvy na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.   

Uznesenie č. 10/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje uzavretie Mandátnej zmluvy č. 190201 na 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie s Bc. Beátou Nagyovou, sídlo: 930 03 Kráľovičove 

Kračany 130, IČO: 430060773,  zapísanou v zozname odborne spôsobilých osôb na 

obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a 

samosprávnymi krajmi, vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR,  pod č. 359, 

predmetom ktorej bude  výkon odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce – „ Územného 

plánu obce Kvetoslavov, Zmeny a doplnky 2019 „. 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

za: 5 

proti:  0 

zdržal sa: 0                   

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 4 - Schválenie zmluvy o dielo – prechod  pre chodcov. 

Uznesenie č. 11/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove s c h v a ľ u j e   uzavretie zmluvy o dielo na 

vybudovanie prechodu pre chodcov cez Seneckú ulicu, z Kvetnej ul. na Šlachtiteľskú ul. 

v Kvetoslavove, so signalizáciou s obchodnou spoločnosťou FE-DOP, s.r.o. , sídlo:  

Športová 112, 930 39 Zlaté Klasy, IČO: 36251461    
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hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Reisz 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa:  0                     

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

 

k bodu 5 - Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

                                                         Uznesenie č. 12/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluvy, s Imrichom Csibom a Jurajom Csibom, ktorou sa dohodnú podmienky predaja 

novovzniknutého  pozemku, vzniknutého oddelením z pozemku parc. č.    351/7.  

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová, Reisz 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa:  0                       

                                                                                                 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 6 - Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

Uznesenie č. 13/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluvy, so Zuzanou Mosinovou a  Jurajom Csibom, ktorou sa dohodnú podmienky 

predaja novovzniknutého  pozemku, vzniknutého oddelením z pozemku parc. č.   349/6.  

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová, Reisz 

za: 5 

proti: 0 
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zdržal sa:  0                      

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu č. 7 - Úprava rozpočtu Obce Kvetoslavov na rok 2019. 

Uznesenie č. 14/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje:  

Zmenu č. 1 rozpočtového opatrenia 

a) podľa § 14 ods. 2  písm. b) zák. č. 583/ 2004 Z.z. v aktuálnom znení prekročenie 

a viazanie príjmov rozpočtu obce na rok 2019 nasledovne:  
 

Bežné 

príjmy  

 

100 Daňové príjmy 

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve 

 

84 000 

Spolu BP:   84 000 

 

 

Kapitálové 

príjmy  

 

Granty a transfery 

- Dotácie na rozvojový projekt – zvýšenie jestvujúcej 

kapacity materskej školy  

 

340 785 

Spolu KP:   340 785 

 

 

Finančné 

operácie -

príjmy  

 

-Nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od 

subjektu mimo verejnej správy 

- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné 

výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  

na prenesený výkon v oblasti školstva 

                    950 

 

112 348 

 

 

Spolu PFO:                113 298 

 

b) podľa § 14 ods. 2  písm. c) zák. č. 583/ 2004 Z.z. v aktuálnom znení,  prekročenie 

a viazanie  výdavkov rozpočtu obce na rok 2019 nasledovne:  
Výdavky bežného rozpočtu –úprava 

Oblasť 01  Všeobecné verejné služby  

- Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania 

- Poistné a príspevky do poisťovní 

Stavebný úrad 

- Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania 

- Poistné a príspevky do poisťovní 

 

 

19 000 

3 237 

 

-900 

-300 

        21 037 

Oblasť  05 Ochrana životného prostredia 

Ochrana prírody a krajiny 

- Zabezpečenie arboristických prác na ošetrenie stromov 

 

 

          10 000 
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Oblasť  09 Vzdelávanie 

 

Materská škola 

MŠ -   Mzdy, platy a ostat. osobné  vyrovnania 

- Poistné a príspevky do poisťovní 

 

Základná škola 

ZŠ  –   Mzdy, platy a ostat. osobné  vyrovnania 

- Poistné a príspevky do poisťovní 

 

ŠKD  

      -   Mzdy, platy a ostat. osobné  vyrovnania 

- Poistné a príspevky do poisťovní 

 

ŠJ  (pre MŠ)  

      -   Mzdy, platy a ostat. osobné  vyrovnania 

- Poistné a príspevky do poisťovní 

ŠJ (pre ZŠ I.) 

      -   Mzdy, platy a ostat. osobné  vyrovnania 

- Poistné a príspevky do poisťovní 

       

6 876 

 

          670 

         -440 

 

         

- 7949 

- 3655 

 

 

10 670 

3420 

 

 

1120 

488 

 

1880 

672 

S p o l u BV:         31 037 

 

                           

 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu – úprava 

 

Oblasť 01 Výdavky verejnej správy 

 

- Príprava nových investičných akcií 

-45 000 

 

- 45 000 

Oblasť 04   Pozemné komunikácie 

- Vybudovanie prechodu a časti chodníka na ceste  

II/503 od Seneckej na Šľachtiteľskú ul.   

 

         25 000 

Oblasť 6 Bývanie a občianska vybavenosť 

- Nákup dávkovača dezinfekčných roztokov do dvoch 

vodných zdrojov 

 

         4 400 

Oblasť 09 Vzdelávanie  

MŠ 

- Realizácia projektu - Zvýšenie jestvujúcej kapacity 

materskej školy 

 

       350 509 

Spolu KV:   334 909 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz 

za: 6 

proti:  0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 
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K bodu č. 8 -Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. 

Uznesenie č. 15/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie Správu z  kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky, za rok 2018, vypracovanú dňa 01. 02. 2019 pani Ing. Sibylou 

Szabóovou, hlavnou kontrolórkou obce Kvetoslavov a prednesenú dňa 19. 02. 2019 na 

OZ. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz 

za: 6 

proti:  0 

zdržal sa: 0                       

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

 

 

 

V Kvetoslavove dňa 19. 02. 2019 

 

 

 


