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ZÁPISNICA            

Z    5.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA  7. 5.  2019 O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová, Varsányi 

neprítomní: Novotná, Reisz 

 

Program zasadnutia 

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

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Zriadenie elokovaného pracoviska Základnej školy Kvetoslavov 266. 

4 Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Kvetoslavov. 

5 Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 2. 

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: Valéria Saková 

overovatelia zápisnice: Kaššová, Horváth 

Uznesenie č. 27/ 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice.  

hlasovanie 

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Varsányi 

za: 5 

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 Západosl. distribučná, a.s.- trvá 

171/2018 – odkúpenie pozemku od  ŽSR – trvá 

192/2018 – rekonštrukcia križovatky Senecká – Šľachtiteľská - ukončená 

5/2019 – prevod pozemkov od SPF – trvá 

12/2019 - zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, s Imrichom a Jurajom Csibom – ukončené. 

13/2019 - zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, Zuzanou Mosinovou a Jurajom Csibom – trvá. 

Uznesenie č. 28/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Varsányi 

za: 5 

proti:  0 

zdržal sa: 0                   

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu č. 3 Prerokovanie návrhu na zriadenie elokovaného pracoviska  Základnej školy 

Kvetoslavov 266. 

Starosta obce informoval prítomných o skutočnosti, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva prerokovalo žiadosť obce 

Kvetoslavov, vo veci zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá 

spočívala v zaradení Elokovaného pracoviska, Kvetoslavov 648, ako súčasti Základnej školy, 

Kvetoslavov 266,  v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky.  

Po preskúmaní potrebných dokladov rozhodlo o zmene  siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Kvetoslavov 

648, ako súčasti Základnej školy, Kvetoslavov 266, s účinnosťou od 1. mája 2019 do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky. 

Na základe tejto skutočnosti obec môže pristúpiť k zriadeniu Elokovaného pracoviska, 

Kvetoslavov 648, ako súčasti Základnej školy, Kvetoslavov 266.  

 

Uznesenie č. 29/ 2019  



Zápisnica z 5  zasadnutia OZ v Kvetoslavove  zo dňa  07. 05. 2019                                        strana 3 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:  

 

A) zriaďuje  

 

Elokované pracovisko, Kvetoslavov 648, ako súčasť Základnej školy Kvetoslavov 266. 

Dátum zriadenia elokovaného pracoviska: 07. 05. 2019; 

 

 

B) schvaľuje  

 

dodatok č. 1 k zriaďovacej listine, zo dňa 26. 3. 2019, ktorou bola riadená rozpočtová 

organizácia - Základná  škola  Kvetoslavov 266 a jej  aktuálne -  úplné znenie;  

 

 

C) žiada  

starostu  obce, aby zabezpečil všetky ekonomicko-právne, rozpočtové a prevádzkové 

úkony v tejto súvislosti. 

 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Varsányi 

za: 5 

proti:  0 

zdržal sa: 0                  

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu  č. 4    - Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Kvetoslavov. 

Vzhľadom na  situáciu, že hlavnej kontrolórke obce končí v júli 2019 zmluvný vzťah s obcou, 

je potrebné vykonať kroky súvisiace s obsadením tejto funkcie.      

 

 

                                             Uznesenie č. 30/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

A) vyhlasuje   

- deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kvetoslavov na  25. jún 2019, 

 

B) určuje  

- hlavnému kontrolórovi obce Kvetoslavov pracovný úväzok 25 % týždenného 

pracovného času, 

 

C) schvaľuje: 

  

- spôsob voľby hlavného kontrolóra  -  tajným hlasovaním   
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- náležitosti písomnej  prihlášky: overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní /osvedčenie o akreditácii hlavných kontrolórov obcí 1. alebo 2. stupňa je 

výhodou/, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), profesijný životopis, súhlas 

so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.  

D) žiada starostu obce, aby zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  najneskôr dňa 

15. mája 2019 a to na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Kvetoslavov.  

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 5   - Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 2. 

Starosta obce Kvetoslavov informoval prítomných o nutnosti úpravy rozpočtu obce 

Kvetoslavov v nadväznosti na zriadenie rozpočtovej organizácie -  ZŠ k 1.4.2019,  ako 

samostatný právneho subjektu.  

Uznesenie č. 31/ 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje,  podľa § 14 ods. 2  písm. b)  a  c) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Rozpočtové opatrenie 

č. 2, spočívajúce v prekročení a viazaní príjmov rozpočtu obce na rok 2019, tak ako je to 

uvedené v jeho návrhu  vypracovanom Ing. Sibylou Szabóovou,  dňa  30. apríla  2019.  

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Kaššová,  Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa:  0                    

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

                                                

 

K bodu 6, 7  Rôzne, diskusia  

 

Poslanec Horváth predniesol dopyt občanov o možnosti zapožičania modrých smetných nádob. 

Pán starosta informoval o objednaných smetných nádob, ktoré budú dodané za 3-4 mesiace. 

 

 

Poslankyňa Kaššová sa informovala o tom či bude zabezpečený výdaj stravy v elekonovanom 

pracovisku ZŠ od septembra 2019. Pán starosta informoval, že sa bude doplňovať do kuchyne 

taniere, poháre, auto na rozvoz stravy. 
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Pán Botló požiadal poslancov, o možnosť zúčastniť  sa na pracovnej porade ohľadne zaradenia 

pozemkov do ÚP. Pán starosta prisľúbil, že mu oznámia termín pracovnej porady a možnosť 

riešenia problému. 

 

Poslanec Boháček oznámil, že nesvieti Verejné osvetlenie  v časti Fakov. 

 

Poslanec Horváth sa informoval o termíne spustenia miestnej komunikácie do Šamorína.  

Pán starosta informoval, že na 14. mája 2019 je Ministerstvom dopravy a výstavby SR zvolané 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania  tejto 

stavby. Je predpoklad, že po jeho absolvovaní bude známy presnejší termín otvorenia 

komunikácie.     

 

 

 

zapísala:  Valéria Saková    

 

overovatelia:  Ingrid Kaššová   

                       Horváth 

 

 

V Kvetoslavove  dňa   7. 5.  2019   

 

    


