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Zápisnica  

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 20. 12. 2017.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          p. Jozef Schnobl, starosta obce 

Poslanci : Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila   

Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová  

                            

Neprítomní:      Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec 

                            

Ďalší prítomní:  

                           Ing. Ľubica Jančoková, hlavný kontrolór obce  

PROGRAM 

  

1.     Otvorenie zasadnutia 

2.    Určenie overovateľov zápisnice 

3.   Schválenie programu zasadnutia 

4.   Schválenie rozpočtu 

5.   Došlá pošta 

6.   Rôzne 

7.   Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ otvoril p. Jozef Schnobl, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec. 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová 

Návrhová komisia:         Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Mária Gaspareková 

Zapisovateľka:                Ing. Darina Balková 

 

Hlasovanie:                      
za:                                   4 (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila   

Goldbergerová, , Ing. Juliana Krajčírová) 

proti :                            0        

zdržal sa:                  0      

nehlasovali:                       0      

neprítomní pri hlasovaní:  3 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)         

 

K bodu 3.  Program rokovania obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami 

a doplnkami.  

 

Hlasovanie:                      
za:                                   4 (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila   

Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová) 

proti :                            0        

zdržal sa:                  0      

nehlasovali:                       0      



 

 2 

neprítomní pri hlasovaní:  3 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)    

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1.     Otvorenie zasadnutia 

2   Určenie overovateľov zápisnice 

3   Schválenie programu zasadnutia 

4.     Schválenie rozpočtu 

5.     Došlá pošta 

6.     Rôzne 

7.     Záver. 

 

K bodu 4. OZ Schválenie rozpočtu 

Poslankyňa p. Mária Gaspareková konštatovala, že rozpočet bol vyvesený od 7.12.2017  

do 19.12.2017 bez pripomienok a preto navrhuje rozpočet obce na rok 2018 prijať a schváliť. 

Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Ľubica Jančoková navrhla prijať a schváliť Rozpočet obce na rok 

2018  a Rozpočtové opatrenie č. 2/2017. Ďalej navrhla p. Ing. Jančoková  zobrať na vedomie 

Programový rozpočet  obce Hamuliakovo na rok 2019 – 2020,  Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a  

č. 2/2017, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo k návrhu viacročného programového 

rozpočtu na roky 2018-2020 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2018 

Návrhová komisia predložila návrh uznesení: 

 

Uznesenie č. 142-OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Programový rozpočet obce Hamuliakovo na rok 

2018.  

Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 

Ing.Juliana Krajčírová)  

Neprítomní 3 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing.Anna Paráková, p. Štefan Olajec) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 143-OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 

Ing.Juliana Krajčírová)  

Neprítomní 3 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing.Anna Paráková, p. Štefan Olajec) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo  

berie na vedomie 

- Programový rozpočet  obce Hamuliakovo na rok 2019 – 2020 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a č. 2/2017 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo k návrhu viacročného programového 

rozpočtu 

na roky 2018-2020 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2018 

 

K bodu  5. Došlá pošta 

Starosta obce  p. Jozef Schnobl  informoval prítomných poslancov o žiadosti spoločnosti RESCUE-

BH, s.r.o.  o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Ambulancie pohotovostnej služby prvej 

pomoci v Šamoríne na rok 2018. Navrhuje poslancom túto žiadosť schváliť, aby občania obce mohli 

túto Ambulanciu prvej pomoci v Šamoríne navštevovať.  Poslanci upozornili, že je potrebné dať  

na webovú stránku obce oznam, aby ľudia o tejto Ambulancii prvej pomoci v Šamoríne vedeli 

a rovnako, aby boli informovaní o tejto službe prostredníctvom mailovej komunikácie. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 144-OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo  vyhovuje žiadosti  spoločnosti  Rescue - BH, s. r. o.; IČO 

46869042; DIČ 2023632292; Sídlo Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín, naša značka 1100/2017 zo dňa 

13.12.2017 o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Ambulancie pohotovostnej služby  

LSPP v Šamoríne na obdobie od 1.1.2018 – 30.6.2018 vo výške 1 Euro/občana/rok, t.j. v celkovej 

výške 1048,98 Euro, a súhlasí s podpísaním dohody o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 

LSPP medzi spoločnosťou  Rescue – BH a obcou Hamuliakovo. 

Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 

Ing.Juliana Krajčírová)  

Neprítomní 3 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing.Anna Paráková, p. Štefan Olajec) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  6. Rôzne 

Starosta obce pán Schnobl prizval na zasadnutie obecného zastupiteľstva pána Ernesta Molnára a  

informoval prítomných poslancov, že kataster v Senci  nezapísal Zmluvy uzatvorené medzi obcou 

a pánom E. Molnárom. Vyskytol sa problém s vlastníctvom pozemkov obce, kde si uplatňuje 

vlastnícke právo aj pani Šebová. Na dnes bolo dohodnuté stretnutia o 13,00 hod. s pani Šebovou 

a pánom Šebom ohľadom uzatvorenia nájomnej zmluvy s p. Molnárom na prenájom pozemku  

na zberový dvor. Obecný úrad nevedel, že p. Šebová je majiteľkou týchto pozemkov. Pán starosta sa 

o tom  dozvedel  od pána Molnára až teraz.  Pani Šebová telefonicky prisľúbila, že podpíše súhlas 

s uzatvorením zmluvy s pánom E. Molnárom, ale dnes ráno  toto stretnutie zrušila, pretože sa cíti 

dotknutá postupom obecného úradu, že nebola ako majiteľka pozemkov oboznámená s pripravovaným 

uzatvorením  tejto zmluvy.  Teraz je potrebné poslať na kataster reklamáciu, aby kataster prešetril, či 

je p. Šebová majiteľkou pozemku, alebo nie je, pretože obec  nevedela, že pani Šebová je vlastníčkou 

pozemku. Kataster bude o tom rozhodovať na samostatnom rokovaní, čím sa predĺži čas  na zapísanie  

vlastníckych vzťahov do katastra vyplývajúcich zo zmluvy s p. E. Molnárom. 

Pán Molnár:  Neviem, ako sa tam pani Šebová dostala a stala sa vlastníčkou tohto pozemku, pretože 

v starších geometrických plánoch tam p. Šebová nie je zapísaná a ani ja som nevedel o tom,  že  

p. Šebová je majiteľkou pozemku. Ďalej konštatoval, že na základe vzniknutej situácie, by mala obec 

zaplatiť nájom za pozemky, ktoré  používa na zberový dvor, pretože od  apríla tieto pozemky obec 

používa  a stále nie je zmluva  podpísaná.  Návrh v tejto zmluve je 150,- Eur mesačne a keďže  sa to  

za celý tento rok nevysporiadalo, tak by obec mala zaplatiť aspoň nájom za tieto pozemky, tak ako je 

to v zmluve navrhnuté. 

Pán Schnobl :  Obec potrebuje všetky peniaze na Materskú škôlku, ale aj zberový dvor musí fungovať 

a aj rozpočet sme teraz odsúhlasili a nie je tam táto čiastka  uvedená, ale musíme to vyriešiť. Ja 

pôjdem do Senca na kataster a budem to riešiť, aby sa táto situácie vyriešila  a kataster nám dal 

vyjadrenie k tejto situácii. 

Pán Molnár: Ja s touto situáciou nemám nič spoločné, pretože je to obecný pozemok a tak to musí 

riešiť obec vo vzťahu k pani Šebovej. 

Pani Ing. Jančoková – hlavná kontrolórka obce  upozornila, že je potrebné najprv podpísať Nájomnú 

zmluvu s p. E. Molnárom, aby bol právny titul na zaplatenie nájomného, pretože zatiaľ nie je žiadny 

právny titul na zaplatenie nájmu a potom treba urobiť aj zmeny a presuny v rozpočte obce a túto 

Nájomnú zmluvu zverejniť na stránke  obce. Z toho vyvstala úloha pre pani právničku - vypracovať 

návrh Nájomnej zmluvy pre p. E. Molnára za prenájom pozemkov na zberový dvor. Ďalej  

p. Ing. Jančoková upozornila, že každý majiteľ pozemku je povinný podať daňové priznanie do 31. 1. 

nasledujúceho kalendárneho roka, kedy nadobudol vlastnícke právo k pozemku a následne platiť daň 

z nehnuteľnosti za tento pozemok a tak by obec  vedela, že p. Šebová je majiteľkou predmetného 

pozemku. Treba dať skontrolovať, či p. Šebová podala daňové priznanie a platí miestne dane za tento 

pozemok. 

Pán Molnár: Ja počkám, pripravte Nájomnú zmluvu za prenájom mojich pozemkov za rok 2017 

a pozemok p. Šebovej si musí riešiť obec, pretože mňa sa to netýka. 

 

K bodu  7. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 9:15 h. 
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Zapísala:  ........................................................ 

Ing. Darina Balková 

 

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

                   starosta obce Jozef Schnobl 

 

Overovatelia:  

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

 

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


