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ZÁPISNICA            

Z    3.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA 27.  02.  2019 O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Csaplár, Novotná, Reisz, Varsányi 

neprítomní: Boháček, Horváth, Kaššová 

Program zasadnutia 

  

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

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine, ktorou bola zriadená základná škola, 

Kvetoslavov 266.    

4 Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – elokované pracovisko Základnej školy 

Kvetoslavov 266. 

5  Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kvetoslavov v rokoch 2018 – 2022.  

 

6 Rôzne 

7 Diskusia 

 

K bodu č. 1  Otvorenie zasadnutia  

 

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

starosta obce Zoltán Sojka ( ďalej len „ starosta obce „ ), 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:  Mária Pónyová 

overovatelia zápisnice: Varsányi, Reisz 

Uznesenie č. 16/ 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice.  

hlasovanie 

prítomní:   Csaplár, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 
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K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení    

76/ 2012 cyklotrasa - trvá 

142/2016 – vyjadrenie k žiadosti o odkúpenie komunikácie, chodníku, osvetlenia 

a kanalizácie na ulicu Lúčna - trvá 

169/2016 – trvá v jednom  bode.  

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

škôl – trvá 

131/2018 – petícia – trvá v 2 bodoch    

153/2018 - zo zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. trvá 

155/2018 – zmluva o budúcej nájomnej zmluve trvá 

162/ 2018 – proces obstarávania nového územného plánu obce Kvetoslavov – trvá 

170/2018 – o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslov. distribučná, a.s.- trvá 

171/2018 – odkúpenie pozemku od  ŽSR – trvá 

192/2018 – rekonštrukcia križovatky Senecká – Šľachtiteľská - trvá 

14./ 2018 – úprava vodných zdrojov splnené 

5/2019 – prevod pozemkov od SPF – trvá 

6/2019 – zapojenie sa do projektu – podpora rozvoja športu - trvá  

10/2019 – mandátna zmluva na obstarávanie UPD 

11/2019-  prechod pre chodcov trvá  

12/2019- zmluva o budúcej zmluve pozemkov pod cyklotrasou trvá 

13/2019- zmluva o budúcej zmluve pozemkov pod cyklotrasou trvá 

Uznesenie č. 17/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie:  

prítomní:    Csaplár,  Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa:  0                       

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu  č. 3  

Schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine, ktorou bola zriadená základná škola, 

Kvetoslavov 266.    

Starosta obce informoval prítomných o stave zriaďovania  elokovaného pracoviska Základnej 

školy 266.    

Z dôvodu v minulosti uskutočnených zmien je potrebné pristúpiť k zosúladeniu zriaďovacej 

listiny základnej školy. Dodatok č. 4 k predmetnej zriaďovacej listine je zároveň úplným znením 

zriaďovacej listiny. 

Uznesenie č. 18/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  
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A) schvaľuje Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine, ktorou bola zriadená základná škola  

v Kvetoslavove; 

 

B)  žiada starostu obce, aby požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky o zaradenie: Elokovaného pracoviska, v objekte Kvetoslavov 678, ako 

súčasti  Základnej školy  Kvetoslavov 266, do siete škôl a školských zariadení a aby požiadal 

príslušné orgány štátnej správy, o vydanie dokladov, že priestory elokovaného  pracoviska 

v objekte Kvetoslavov 678 sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Csaplár,  Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 4  

 

Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov  - elokované pracovisko Základnej 

školy Kvetoslavov 266. 

 

Starosta obce  oboznámil prítomných s aktuálnym stavom zabezpečenia priestorov               pre 

žiakov Základnej školy v Kvetoslavove. Situácia je riešená dočasným umiestnením žiakov 

v priestoroch bývalej administratívnej budovy na Šľachtiteľskej ulici. Budova je vo vlastníctve 

obchodnej spoločnosti  MKs-Ing. Kašša Milan, s.r.o., Kvetoslavov 210 s ktorou bola v roku 

2018 uzavretá Zmluva o budúcej nájomnej zmluve. Vlastník priestory stavebne upravil, tak aby 

spĺňali všetky predpísané kritéria.  

Uznesenie č. 19/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov s obchodnou spoločnosťou MKs-Ing. Kašša Milan, s.r.o., Kvetoslavov 210.  

 

hlasovanie:  

prítomní:    Csaplár,  Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 5  
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Schválenie komunitného plánu služieb obce Kvetoslavov  v rokoch 2018 – 2022.  

 

Uznesenie č. 20/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove s c h v a ľ u j e   komunitný plán služieb obce 

Kvetoslavov  v rokoch 2018 – 2022.  

 

hlasovanie:  

prítomní:    Csaplár,  Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                   Uznesenie bolo schválené. 

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

                                                

K bodu  6,7    Rôzne, diskusia  

Občan M. Nahálka sa informoval na riešenie jeho požiadavky z predchádzajúceho 

zastupiteľstva ohľadne osadenia verejného osvetlenia a preloženia trafostanice. Pán starosta 

spravil prvé kroky vo vybavovaní a sľúbil,  že verejné osvetlenie na ulici bude realizované. 

Občan Mészáros sa informoval, či sa plánuje verejné osvetlenie aj zo železničnej stanice na 

Malinovú ulicu. Ďalej sa informoval ako sa bude riešiť ulica Malinová v spojení s obytnou 

zónou Tulipou. 

Občan Rymarenko sa informoval ohľadne realizácie retardérov pri detskom ihrisku. Pán 

starosta  povedal, že požiada stavebný úrad o prípravu projektu na umiestnenie retardérov. 

Poslanec Reisz pripomenul, že stále vypadáva verejné osvetlenie v starej časti Úzor na Hlavnej 

a Šamorínskej ul. Pán starosta bude verejné osvetlenie reklamovať u dodávateľa, lebo i napriek 

orezaným stromom osvetlenie vypadáva. 

Poslankyňa Novotná navrhuje umiestniť veľké 1100 l kontajnery na sklo, kov, obaly na zberný 

dvor, lebo občania nevedia kde nosiť odpad. 

Občan Rymarenko sa pýtal kde môže odovzdať použitý olej z domácnosti. Pán starosta 

informoval, že použitý olej z domácnosti je možné odovzdať na zbernom dvore. 

zapísala:  Mária Pónyová    

 

overovatelia: Varsányi   

                       Reisz 

V Kvetoslavove  dňa   27. februára 2019   

 

    


