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UZNESENIA            

ZO 6.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA 21. 05.  2019 O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Boháček, Horváth, Novotná,  Varsányi 

neprítomní: Kaššová, Reisz – ospravedlnení; Csaplár – neospravedlnený -  pred rokovaním 

o bode 2 opustil rokovaciu miestnosť;  

  

Program zasadnutia: 

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

2.Kontrola plnenia uznesení. 

3.Prerokovanie žiadosti Petra  a Daniely Strniskovcov o prijatie daru - miestnej komunikácie na Lúčnej 

ulici a pozemkov. 

4.Prerokovanie návrhu na zrušenie uznesení prijatých OZ. 

5.Prerokovanie otázky pasportizácie  dopravného značenia v obci.   

6.Žiadosť Vladimíra Číža o predaj časti pozemku parc. č. 124/ 1.  

7.Žiadosť Miroslava Franeka o predaj časti pozemku parc. č. 124/1.   

8.Žiadosť obchodnej spoločnosti Flora centrum, s.r.o. o zriadenie prechodu pre chodcov cez komunikáciu 

II/503, v mieste vchodu do areálu žiadateľa. 

9.Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutí služieb s obchodnou spoločnosťou Cassis consult, s.r.o. 

Predmetom zmluvy je výkon činnosti externého riadenia projektu “  Rekonštrukcia materskej školy “. 

10.Žiadosť Františka a Slávky Križanovcov o spoluprácu pri umiestnení  exterierovej  detskej preliezačky 

a hrazdy na časti pozemku obce, parc. č. 119/15.   

11.Žiadosť Petra  a Richarda  Bašekovcov o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, vo veci prevzatia 

vybudovanej kanalizácie v lokalite Lesopark Kvetoslavov, do správy obce. 

12.Žiadosť Petra a Richarda Bašekovcov o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, vo veci prevzatia 

vybudovaného uličného osvetlenia v lokalite Lesopark Kvetoslavov, do správy obce. 

13.Prerokovanie otázky podania žiadosti o odkúpenie alebo prenájom pozemkov v správe SPF. 

14.Žiadosť združenia “ Kvety “ o finančný príspevok na dofinancovanie dreveného altánku, za účelom  

jeho využitia pre Základnú školu Kvetoslavov 266, ako  environmentálnej učebne.  

15.Rôzne 

16.Diskusia 
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K bodu č. 1  Otvorenie zasadnutia  

Uznesenie č. 32/ 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

prítomní:   Boháček, Csaplár, Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti: 1 /Csaplár/ 

zdržal sa: 0                       

 Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

                                                                                                  

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 33/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                  

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu č. 3 Prerokovanie žiadosti Petra  a Daniely Strniskovcov o prijatie daru - miestnej 

komunikácie na Lúčnej ulici a pozemkov. 

Uznesenie č. 34/ 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove:  

A) schvaľuje   

prijatie daru  - komunikácie a pozemkov na Lúčnej ulici od Petra Strniska a Daniely 

Strniskovej; 
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B) žiada  

starostu  obce, aby zabezpečil všetky právne a iné úkony v tejto súvislosti. 

 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0    

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu  č. 4    - Prerokovanie návrhu na zrušenie uznesení prijatých OZ. 

 

                                             Uznesenie č. 35/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove zrušuje bod 4  uznesenia č. 169/ 2016 a uznesenie    

č. 6/ 2019.   

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                  

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 5   - Prerokovanie otázky pasportizácie  dopravného značenia v obci.   

                                                      Uznesenie č. 36/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje ponuku predloženú obchodenou 

spoločnosťou Hana, spol. s r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo,  na zabezpečenie  

komplexného projektu pasportizácie dopravného značenia v obci Kvetoslavov a žiada 

starostu obce, aby  vykonal všetky potrebné úkony v tejto veci.  

 

hlasovanie:  Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                 

Uznesenie bolo schválené. 
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 ........................................... 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

 

 

K bodu 6 - Žiadosť Vladimíra Číža o predaj časti pozemku parc. č. 124/ 10. 

 

                                                      Uznesenie č. 37/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove nevyhovuje žiadosti Vladimíra Číža o odkúpenie 

časti parcely  parc.  č.  124/ 10.   

 

hlasovanie:  Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                 

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 7 - Žiadosť Miroslava Franeka o predaj časti pozemku parc. č. 124/ 10. 

 

                                                      Uznesenie č. 38/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove nevyhovuje žiadosti Miroslava Franeka   

o odkúpenie časti parcely  parc.  č.  124/ 10.   

 

 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0              

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 8 - Žiadosť obchodnej spoločnosti Flora centrum, s.r.o. o zriadenie prechodu pre 

chodcov, cez komunikáciu II/503, v mieste vchodu do areálu žiadateľa.  
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                                            Uznesenie č. 39/ 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove vyhovuje žiadosti Flora centrum, s.r.o. o zriadenie 

prechodu pre chodcov, cez komunikáciu II/503, v mieste vchodu do areálu žiadateľa a 

žiada starostu obce, aby zabezpečil potrebné úkony.   

 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                 

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 9 - Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutí služieb s obchodnou spoločnosťou 

Cassis consult, s.r.o. Predmetom zmluvy je výkon činnosti externého riadenia projektu “ 

 Rekonštrukcia materskej školy -prístavba“. 

 

Uznesenie č. 40/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  uzavretie zmluvy s obchodnou 

spoločnosťou Cassis consult, s.r.o., ktorej predmetom je výkon činnosti externého 

riadenia projektu “  Rekonštrukcia materskej školy- prístavba“. Žiada starostu vykonať 

všetky potrebné úkony v tejto veci. 

 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 3 

proti:  0 

zdržal sa: 1 /Novotná/                  

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 10 - Žiadosť Františka a Slávky Križanovcov o spoluprácu pri umiestnení  

exteriérovej  detskej preliezačky a hrazdy na časti pozemku obce, parc. č. 119/15.   

 

Uznesenie č. 41/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove: 

 
a) schvaľuje zámer Františka a Slávky Križanovcov umiestniť a prevádzkovať 

b) žiada starostu obce,  aby zabezpečil všetky potrebné úkony k prenájmu časti pozemku 

parc. č. 119/ 15 na tento účel žiadateľom. 
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hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                 

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

 

 

K bodu 11 Žiadosť Petra  a Richarda  Bašekovcov o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, vo 

veci prevzatia vybudovanej kanalizácie v lokalite Lesopark Kvetoslavov, do správy obce. 

 

                                                   Uznesenie č. 42/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, berie na vedomie žiadosť Petra a  Richarda  

Bašekovcov o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, vo veci prevzatia vybudovanej 

kanalizácie v lokalite Lesopark Kvetoslavov, do správy obce s tým, že sa ňou bude zaoberať  

až  po získaní všetkých  relevantných podkladov a informácií. 

 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                 

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 12 Žiadosť Petra  a Richarda  Bašekovcov o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, vo 

veci prevzatia vybudovaného uličného osvetlenia v lokalite Lesopark Kvetoslavov, do správy 

obce. 

Uznesenie č. 43/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, berie na vedomie žiadosť Petra a  Richarda  

Bašekovcov o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, vo veci prevzatia vybudovaného  

uličného osvetlenia v lokalite Lesopark Kvetoslavov, do správy obce s tým, že sa ňou bude 

zaoberať  až  po získaní všetkých  relevantných podkladov a informácií. 

 

hlasovanie:  Boháček, Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                  

Uznesenie bolo schválené. 
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 ........................................... 

Zoltán Sojka 

starosta obce 

 

 

K bodu 13 - Prerokovanie otázky podania žiadosti o odkúpenie alebo prenájom pozemkov 

v správe SPF. 

Uznesenie č. 44/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  podanie žiadosti na Slovenský pozemkový 

fond o veci  získania  pozemkov registra  „ C „ parc. č. 337, druh pozemku trvalé trávne 

porasty o výmere 29 m2 a pozemkov registra „ E“ parc. č. 309/ 44, druh pozemku orná pôda 

o výmere 2622 m2  a parc. č. 309/ 45, druh pozemku orná pôda o výmere 474 m2 do 

vlastníctva, alebo nájmu. Žiada starostu, aby vykonal všetky potrebné úkony.  

 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

K bodu 14 - Žiadosť združenia “ Kvety “ o finančný príspevok na dofinancovanie dreveného altánku, za 

účelom  jeho využitia pre Základnú školu Kvetoslavov 266, ako  environmentálnej učebne. 

 

Uznesenie č. 45/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  finančný príspevok vo výške 2.500,- € na 

kúpu dreveného altánku,  ktorý bude vo vlastníctve Základnej školy Kvetoslavov 266.  

Slúžiť bude ako environmentálna učebňa pre žiakov miestnej základnej školy a bude osadený v jej 

areály.  

 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth, Novotná, Varsányi 

za: 4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                  

Uznesenie bolo schválené. 

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

Zoltán Sojka 

starosta obce 

 

 


