
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo  6/2017, ktoré 

sa konalo dňa 12.4.2017 so začiatkom o 17,30 h. na Obecnom úrade Hamuliakove 

 
A. Schvaľuje, súhlasí, ukladá, zamieta 

 
 
 
Uznesenie č. 50-OZ /2017 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 
A. Schvaľuje: 
A. 1  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ 

Hamuliakovo“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-
2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Hamuliakovo a platným 
programom rozvoja obce Hamuliakovo; 

A. 2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
A. 3  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 30.450 eur; 

A. 4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 
Hamuliakovo vo výške 339.128,63 eur 

 
Schválené: 5 za (Ing. Anna Paráková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. 
Darina Balková, p. Štefan Olajec), 2 neprítomní (Mária Gaspareková, Mgr. Ildiko Lengyel Világi) 
 
Uznesenie č. 51-OZ /2017 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

spôsob prevodu vlastníckeho práva k parcele registra „C“ KN parc.č. 694/128 – orná pôda o výmere 

1500 m², k.ú. Hamuliakovo vytvorenej Geometrickým plánom č. 1/2017 zo dňa 13.01.2017 

z pôvodnej    parc. č. 808 registra „E“ KN – orná pôda o výmere 1500 m² zapísanej na LV č. 1246 a k 

parcele registra „C“ KN parc. č. 1024/110 – vodná plocha o výmere 577 m², k.ú. 

Hamuliakovo vytvorenej Geometrickým plánom č. 2/2017 zo dňa 13.01.2017 z pôvodnej    parc. č. 

1001/2 registra „E“ KN – vodná plocha o výmere 904 m² zapísanej na LV č. 2   a nadobudnutie 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 do majetku obce k parcele registra „C“ KN parc.č. 694/128 – 

orná pôda o výmere 1500 m², k.ú. Hamuliakovo ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 

1/2017  zo dňa 13.01.2017 z pôvodnej   parc. č. 808 registra „E“ KN – orná pôda o výmere 1500 m² 

zapísanej na LV č. 1246, a to formou uzavretia zámennej zmluvy z dôvodov hodných osobitého 

zreteľa s Ernestom Molnárom, rod. Molnár, nar. 30.11.1957, bytom  Hlavná 345/2B, Hamuliakovo 

900 43, ktorý je zároveň povinný uhradiť rozdiel hodnôt zamieňaných nehnuteľností v sume 

11.030,12 Eur (slovom: jedenásťtisíctridsať eur a dvanásť centov). Dôvodom osobitého zreteľa je 

vysporiadanie spoluvlastníckych vzťahov k parc. č. 694/128 a vysporiadanie pozemku pod stavbou p. 

Ernesta Molnára.  

 

Schválené: 5 za (Ing. Anna Paráková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. 
Darina Balková, p. Štefan Olajec), 2 neprítomní (Mária Gaspareková, Mgr. Ildiko Lengyel Világi) 
 



Zapísala:    Ing. Simona Lacková      ..........................................  

 

Návrhová komisia:   Ing. Anna Paráková   ..........................................  

     Ing. Juliana Krajčírová   ..........................................  

     Ing. Darina Balková .......................................... 

      

Starosta obce    p. Jozef Schnobl ........................................... 

 

v Hamuliakove, dňa 12.4.2017 

 


