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ZÁPISNICA            

Z    10.   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA  22.  10.  2019 O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Program zasadnutia 

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

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Schválenie zmluvy na výstavbu chodníka na Hlavnej ulici. 

4 Schválenie nákupu sporákov do školskej jedálne. 

5 Rôzne 

6 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: 

Pri hlasovaní o návrhu uznesenia č. 87/ 2109 boli prítomní 6 poslanci.  Po hlasovaní o tomto bode boli 

prítomní už všetci poslanci.  

 

zapisovateľ: Mária Pónyová 

overovatelia zápisnice: Csaplár, Horváth,  

Uznesenie č.  82/ 2019  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

hlasovanie 

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

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa:              

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení. 

76/ 2012 cyklotrasa - trvá 

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

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

5/2019 – prevod pozemkov od SPF – trvá 

13/2019 -  zmluva o budúcej kúpnej zmluvy pod cyklotrasou trvá. 

39/2019 - prechod pre chodcov cez cestu II/503 - trvá  do značky chýbajú.- ukončené 

42/2019 - vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o prevode kanalizácie Lesoparku - 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 

 

 

Uznesenie č. 83/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

hlasovanie:  

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

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0.                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 3 - Schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu chodníka na Hlavnej ulici, II. 

etapa.  

 

Starosta obce informoval o výsledku prieskumu trhu  týkajúceho sa výberu zhotoviteľa 

chodníka na Seneckej ulici. Najnižšiu cenovú ponuku predložila obchodná spoločnosť        FE-

DOP, s.r.o. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, poverilo starostu obce, aby vykonal všetky potrebné 

úkony smerujúce k výberu zhotoviteľa na vybudovanie chodníka pre peších na Hlavnej ulici – 

II. etapa.  

Dielom sa rozumie: vybudovanie chodníka pre chodcov - II. etapa. Chodník začína na 

napojení Čerešňovej a Hlavnej ulice a končí pri odbočke do lokality Karolinum. Jeho celková 

dĺžka je 198 m. Technickým podkladom pre vybudovanie diela je projektová dokumentácia 

vypracovaná projektovou kanceláriou PK – MAŽGÚT, s.r.o., IČO: 46 345 922,  Mlynská 34, 

Bratislava, zodpovedným projektantom Ing. Jaroslavom Mažgútom, autorizovaným 

stavebným inžinierom. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2017 pod  

zákazkovým číslom 10444/ 2016 a jej obsahom sú: technická správa, prehľadná situácia, 

situácia, búracie práce, vzorový priečny rez, odvodnenie, prenosné dopravné značenie, 

rozpočet,  výkaz výmer.  
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Uznesenie č. 84/ 2019 

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

s obchodnou spoločnosťou FE-DOP, s.r.o., predmetom ktorej bude zhotovenie chodníka 

na Hlavnej ulici, v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projektovou 

kanceláriou PK – MAŽGÚT, s.r.o., IČO: 46 345 922,  Mlynská 34, Bratislava, 

zodpovedným projektantom Ing. Jaroslavom Mažgútom, autorizovaným stavebným 

inžinierom.  

Zároveň poveruje starostu obce uzavrieť s obchodnou spoločnosťou FE-DOP, s.r.o. 

zmluvu o dielo a zabezpečiť vykonanie ostatných náležitosti súvisiacich s vecou.  

hlasovanie:  

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

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa:0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodu 4 – Schválenie nákupu sporákov do školskej jedálne. 

Starosta obce  informoval o neodkladnom zabezpečení doplnenia vybavenia školskej kuchyne 

a jedálne pri Materskej škole spočívajúcom v nákupe elektrických sporákov v počte                 2  

do školskej jedálne.    

Uznesenie č. 85/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e    nákup elektrických sporákov 

v počte  2 kusov do školskej jedálne v predpokladanej celkovej výške do 5.400,- €  s DPH 

a žiada starostu obce tento nákup zabezpečiť.      

 

hlasovanie:  

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

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

K bodom 5, 6   Rôzne, diskusia  

 

V rámci diskusie ako prvý vystúpil starosta obce s informáciou týkajúcou sa zisťovania 

podmienok pre poskytnutie úveru  na  výstavbu Základnej školy v Kvetoslavove.  
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Uznesenie č. 86/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  žiada starostu obce, aby oslovil  finančného 

poradcu na vykonanie prieskumu trhu, zistenia podmienok, v oblasti úverového 

financovania investičného projektu, výstavby Základnej školy v Kvetoslavove.   

 

hlasovanie:  

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

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

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

 

Poslanci preberali otázky týkajúce sa zámeru  súkromného investora -  vybudovať                   „  

Obchodnú  galériu Kvetoslavov “.  Inžiniersko – projektová a realizačná spoločnosť ESTING, 

s. r.o. zastupujúca   investora, predložila obci viaceré vyjadrenia a stanoviská.  

Po oboznámení sa s ich obsahom,  ako aj po oboznámení sa s viacerými pripomienkami 

a požiadavkami občanom a odborníkov, obec k nim zaujme stanovisko.         

 

V rámci diskusie vystúpili Nikola Kozár  a Michal Balhar, užívatelia pozemku vo vlastníctve 

Ing. Mateja Okáliho a diskutovali s poslancami  o svojom zámere  „ hotel pre psov.      

 

 

 

 

zapísala:  Mária Pónyová    

 

overovatelia:  Csaplár, Horváth 

 

V Kvetoslavove  dňa   22. 10. 2019   

    


