
Zápisnica  
Zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 6. 12. 2017.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          p. Jozef Schnobl, starosta obce 

Poslanci : Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila   Goldbergerová, 
p. Štefan Olajec (priešiel o 17:40 keď sa začal prerokovávať bod č.3), Ing. Anna 
Páraková,  

                            

Neprítomní:      Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

                            

Ďalší prítomní: JUDr. Soňa Gašková, právna zástupkyňa obce 

                           Ing. Ľubica Jančoková, hlavný kontrolór obce  

                           p. Andrea Olajcová, zamestnanec obce 

Verejnosť:         .................................................................................................... 

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

PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu  
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Interpelácie 
5. Návrh Rozpočtu 
6. Opatrenia na rok 2017 
7. Návrh VZN č.7/2017 Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č.8/2015 
8. Vysporiadanie obecných pozemkov 
9. Šport - projekty 
10. Došlá pošta 
11. Rôzne  
12. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ otvoril p. Jozef Schnobl, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi. 
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, p. Mária Gaspareková 

Návrhová komisia:         Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková 

Zapisovateľka:                 Ing. Simona Lacková 
 
Hlasovanie:                      
za:                                   4 (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila   
Goldbergerová, , Ing. Anna Paráková) 
proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      



neprítomní pri hlasovaní:  3 (Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec)         
 
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. Anna Paráková) 
proti :                          0        
zdržal sa:                0      
nehlasovali:                        0      
neprítomní pri hlasovaní:  3 (Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Štefan Olajec)         
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Interpelácie 
5. Návrh Rozpočtu 
6. Opatrenia na rok 2017 
7. Návrh VZN č.7/2017 Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č.8/2015 
8. Vysporiadanie obecných pozemkov 
9. Šport - projekty 
10. Došlá pošta 
11. Rôzne  
12. Záver 

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
Predložila hlavná kontrolórka obce.. 
 
73-OZ/2015 bezodplatné vybudovanie chodníka BM Properties  
74-OZ/2015 bezodplatné vybudovanie autobusovej zastávky BM Properties  
169-OZ/2015 obstaranie nového Územného plánu obce Hamuliakovo  
170-OZ/2015 prieskum trhu na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce 
Hamuliakovo" 
110/2016 Ernest Molnár - dohoda o bezodplatnom užívaní pozemku na 6 rokov - dohoda nepodpísaná 
111/2016 E. Molnár - prevod pozemku formou zámeny za spoluvlastnícky podiel pozemku o výmere 
1500m2 
112/2016 E. Molnár -prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa formou kúpnej zmluvy 
112/2016 E. Molnár -prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa formou kúpnej zmluvy 
31-OZ/2017 prieskum trhu na zabezpečenie tabúľ s názvami ulíc v neoznačených častiach obce - 
rozpracované 
41-OZ/2017 odkúpenie komunikácií v súvislosti s odpredajom infraštruktúry -projekt "Obytná zóna – 
Lokalita Pri hrádzi" na 1 € (spol. South Dam s.r.o.) - nič nepredložili na prevzatie 
70-OZ/2017 p. Telek - zmluva o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej šachty a prípojky - 
nepodpísaná 
73-OZ/2017 Dodatok k zmluve /projektová dokumentácia k nadstavbe MŠ/nebol podpísaný, prišla len 
faktúra 6700€   



80-OZ/2017 zmluva o zriadení vecného bremena za odplatu - p. Telek (cena podľa znaleckého posudku) 
84-OZ/2017 zapojenie obce do verejného obstarávania týkajúceho sa zberového hospodárstva -nebola 
výzva 
97-OZ/2017 realizácia prieskumu trhu na zjednosmernenie a dopravné značenie ulíc Vŕbová, Topoľová, 
Malogútorská a Gaštanová 
98-OZ/2017 realizácia prieskumu trhu na zakúpenie kosačky 
 
 
K bodu  4. Interpelácie 
Neboli žiadne interpelácie. 
 
K bodu 5. Návrh k rozpočtu obce na rok 2018.  
 
Návrh k rozpočtu predložila poslankyňa p. Mária Gaspareková. Uviedla, že  návrh bol poslaný všetkým 
poslancom, bol prerokovaný na komisii, podľa zákona bol zverejnený a môže byť pripomienkovaný. 
Pripomienky musia byť doručené písomnou formou. Do konca roka by mohol byť návrh schválený. 
Poslankyňa navrhla, aby sa OZ stretlo 20.12. a prijalo tento návrh. 
 
K bodu 6. Opatrenia na rok 2017.  
 
Návrh opatrení je prílohou č. 1 k tejto zápisnici. Hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo Ing. Ľubica 
Jančoková uviedla, že opatrenie č. 2/2017 bolo vypracované na základe zmien na strane príjmov 
a výdajov.  Predmetom navýšenia rozpočtu je čiastka 31.000 € z Eurofondov, tiež navrhla zrušiť 
uznesenie 82/2017. 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 135–OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo ruší uznesenie č. 82-OZ/2017 zo dňa 28.6.2017 o použití 
rezervného fondu na splátku nenávratných zdrojov financovania úveru zo ŠFRB 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomní 2 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Juliana Krajčírová) 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová pripomenula, že v súvislosti s rozpočtom treba na príjmovej 
strane zapracovať na odpredaji pozemkov, konkrétne pozemkov, ktoré si občania priplotili, a obecných 
pozemkov v záhradkárskej osade, ktoré sa užívajú bez právneho titulu. Nepredpokladá, že poplatok za 
rozvoj bude vyrúbený  v takej výške, s akou sa počítalo.  Aj pán starosta potvrdil, že prostriedky je 
potrebné nájsť, okrem iného poukázal na to, že stavba MŠ musí byť zrealizovaná. 
 

K bodu 7. Návrh VZN č.7/2017 Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č.8/2015 

                                                                                      
Pán starosta pripomenul, že tento bod sa prerokovával na predchádzajúcom zasadnutí, ale bol 
odložený, nakoľko sa čakalo na odpovede Ing. Sopírovej, spracovateľky ÚP na doplňujúce otázky Ing. 
Parákovej. Keďže už tieto odpovede máme, pán starosta navrhol prijať zmeny a doplnky a nezdržovať 
proces. Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že VZN pripomienkovala. Pripomienky sa týkali  hlavne 
rekreačných rozvojových zámerov bez stavenej činnosti, rozporov v texte, spresnenia regulatívov, 
viazanosti dočasných drobných stavieb, zadefinovania spevnených plôch, parcelácie v obytnom 



rozvojovom zámere aj otázky k uvedenému vodnému zdroju Hamuliakovo a i. Ing. arch. Sopirová 
odpovedala na otázky, upravila a spresnila text záväznej časti ÚP v zmysle otázok Ing. Parákovej a 
zároveň opravila zjavné chyby v písaní. Ing. Parákova ďalej žiada, vyžiadať od Ing. arch. Sopirovej 
čistopis so zapracovanými úpravami a následne návrh VZN zverejniť na pripomienkovanie. Poslankyňa 
Ing. Darina Balková sa obrátila na pani právnu zástupkyňu s otázkou, či nie je potrebné prijať uznesenie 
o návrhu VZN. Pani právna zástupkyňa odpovedala, že to nie je potrebné.. Uznesením sa bude 
schvaľovať až samotné VZN. 
V súvislosti s týmto bodom sa pán starosta obrátil na prítomných občanov p. Ivančaja a p. Schwingera. 
Uviedol, že Ing. Sopírovú – spracovateľku ÚP je potrebné zaplatiť a tento účet bude rozdelený medzi 
všetkých žiadateľov. Pán Ivančaj sa opýtal, ako sa to bude rozpočítavať. Tiež chcel vedieť, kedy bude 
ÚP, v roku 2016 sa hovorilo, že to bude marec 2017. Pán starosta odpovedal, že poplatok vychádza cca 
0,28 €/m2 a bude odvíjať od výmery pozemkov zaradených do ÚP. ÚP bude k dispozícii po zaplatení. 
Treba zaplatiť, na  15 dní ÚP zverejniť a potom schváliť.  Pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková 
dodala, že postup je nasledovný: návrh musí byť na 30 dní vyvesený na úradnej tabuli, potom sa 
poslanci musia stretnúť a odsúhlasiť ho, keďže Okresný úrad tak už učinil a uviedol, že nie je v rozpore 
so zákonom. 
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová pripomenula, že na tieto Zmeny a doplnky ÚP čakali aj 
poslanci, pretože sa týkajú aj rozvojového zámeru prístupového chodníka smerom na Kalinkovo. Tento 
bude teraz verejno-prospešnou stavbou. Je potrebné dobudovať cca. 260 m chodníka od bytovky na 
Družstevnej po Rybársku. Teraz nastane príležitosť na usporiadanie vlastníckym vzťahov pod 
chodníkom, t.j. vyvlastnenie pozemkov, aby bolo možné začať so stavbou chodníka. Pani právna 
zástupkyňa upozornila, že najskôr je potrebné ponúknuť pozemky na odpredaj a až potom sa môže 
začať s vyvlastnením. Ing. Goldbergerová uviedla, že zákonný postup je potrebné dodržať, no v čase 
prípravy ZaD v roku 2013 už bolo zrejmé, že odkúpenia nebudú možné z dôvodu vysokého počtu 
vlastníkov, preto sa pristúpilo k zaradení trasy chodníka do UP ako verejnoprospešná stavba. Tiež  
požiadala p. starostu, aby zadal vypracovanie potrebných podkladov, aby po schválení VZN mohla pani 
právna zástupkyňa začať pracovať na tejto záležitosti.  Prítomní ešte prebrali postupy v prípade, že by 
niekto nezaplatil. Pani právna zástupkyňa vysvetlila, ako sa v takom prípade postupuje. 
 
K bodu 8. Vysporiadanie obecných pozemkov  

Pán starosta uviedol, že po dlhej dobe má obec znalecké posudky na pozemky, ktoré užívajú obyvatelia 
Hamuliakova a teda môžeme pristúpiť k vysporiadaniu. Pani právna zástupkyňa pripomenula, že 
predtým, ako dôjde k predaju, je potrebné túto informáciu zverejniť. Následne bude potrebné 
kontaktovať každého osobitne a podpísať zmluvu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 136–OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo určuje parcely:  reg. C KN parc. č. 323/17; parc. č.  360/39; 
parc. č. 354/2; parc. č. 360/26; parc. č. 640/469; parc. č. 95/2 a GP 360/98 (odčlenené z parc. č. 
360/1, reg. E geometrickým plánom) vo vlastníctve Obce Hamuliakovo podľa LV 382 za nadbytočný 
majetok.  

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomní 2 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Juliana Krajčírová) 

 

 K bodu 9. Šport - projekty  

Na úvod pán starosta vyjadril svoje rozčarovanie nad tým, že na plánované stretnutie s predstaviteľmi 
Športového klubu neprišiel nik, okrem poslanca p. Štefana Olajca a pána starostu. Slovo dostal 
poslanec p. Štefan Olajec. Povedal, že prebieha veľký projekt týkajúci sa zavlažovacieho systému. 



Predpokladané náklady sú cca 13.000 €, systém obsahuje 24 postrekovačov s úsporným čerpadlom. 
Investícia sa vráti na úspore elektrickej energie a vody. Spolufinancovanie je 25%.  Projekt je možné 
rozdeliť na dve časti: 1. zavlažovanie a 2. sieťové oplotenie. Ostatné práce by sa vykonali brigádnicky. 
Pán poslanec sa pýtal prítomných na názor, či sa do tejto výzvy zapojiť, ak áno odkiaľ vziať financie na 
spoluúčasť. Prítomní súhlasili so zapojením sa do výzvy, o financiách sa bude rozhodovať, až keď to 
bude aktuálne. Pán poslanec ďalej uviedol, že majú ešte jednu požiadavku, potrebné je mať jednu 
sprchu vonku, pred vstupom do šatní, aby sa nenosila dovnútra nečistota. Ďalšou požiadavkou bolo, 
aby sa futbalový areál uzatváral, nakoľko ho navštevujú psíčkari a tiež sa tam zdržuje vo večerných 
hodinách mládež. Prítomní sa zhodli na tom, že tomu treba venovať pozornosť a uzatvárať areál po 
záverečnej bufetu. Pri tejto príležitosti položila otázku poslankyňa Ing. Darina Balková, či sa  doriešil 
problém nedovolených bráničiek obyvateľov susediacich priamo s ihriskom. Prítomní potvrdili, že 
bránky nie sú odstránené. Keďže ale uznesením bolo schválené, že bránky musia byť odstránené, lebo 
neboli povolené, OÚ vyzve vlastníkov na ich odstránenie. Na zasadnutie prišli členovia klubu. Za 
neúčasť na stretnutí sa pánovi starostovi ospravedlnil Ing. Fehér. Poďakoval za doterajšiu spoluprácu.  

K bodu 10. Došlá pošta  
 

Uznesenie č. 137-OZ/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o súčinnosti  
medzi 
1. OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259, IČO 31802192; 
a obcami uvedenými v abecednom poradí 
2. Obec Dunajská Lužná,  
3. Obec Hamuliakovo, 
4. Obec Kalinkovo,  
5. Obec Miloslavov,  
v predloženom znení. 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomní 2 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Juliana Krajčírová) 

Žiadosť pani Nagyovej o finančnú výpomoc – bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 138–OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Alžbeta Nagyová, Jaseňová 394/7, 90043 
Hamuliakovo, naša značka 1047/2017 zo dňa 24.11.2017 a súhlasí s poskytnutím jednorazového 
príspevku na zakúpenie potravín v hodnote 100 Euro formou peňažných poukážok. 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomní 2 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Juliana Krajčírová) 

Žiadosti o zaradenie pozemkov do ÚP – boli prijaté uznesenia  

Uznesenie č. 139–OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti Mgr. Jana Janek a MUDr. Ľudovít 
Janek, Senecká cesta 4, 93101 Šamorín, naša značka 1050/2017 zo dňa 27.11.2017. 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  



Neprítomní 2 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Juliana Krajčírová) 

 

Uznesenie č. 140–OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti Ing. Alena Maschkanová, Kaštieľska 
239/28, 90043 Hamuliakovo, naša značka 1017/2017 zo dňa 22.11.2017. 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomný 2 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Juliana Krajčírová) 

Občanom – žiadateľom je treba odpovedať, že momentálne sú ich žiadosti bezpredmetné. OZ sa môže 
nimi zaoberať až po prijatí nového ÚP. Je potrebné, aby si žiadatelia poslali svoje žiadosti znovu, keď 
to bude aktuálne. 

- Ako ďalšia sa mala prerokovať žiadosť o dofinancovane počítačovej triedy ZŠ Hamuliakovo. K tejto 
žiadosti pán starosta uviedol, že by sa mal na to pozrieť a vyjadriť stavebný dozor, Ing. Arch. Magyar 
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že podľa stanoviska hlavnej kontrolórky obce ako aj 
ekonómky obce, je  výdavky možné uhradiť z finančných prostriedkov školy. p. Ekonómka vyčísli, aká 
čiastka je pre tento rok ešte k dispozícii. Tieto financie je možné dočerpať do marca. Ak je objednávka 
v predloženej výške, môže ju nechať preplatiť p. starosta bez zastupiteľstva. 

- Záležitosť pán Telek. Mala byť podpísaná zmluva o zriadení vecného bremena za odplatu K žiadosti 
pána Teleka zaslal pán Encinger email, že posudok nevypracuje, pretože hodnota nie je. Poslankyňa 
Ing. Darina Balková uviedla, že s týmto názorom nemožno súhlasiť, nakoľko aj iné obce postupujú 
rovnako. Je potrebné dať vypracovať posudok, poslankyňa pošle odporúčania na znalcov, ktorí takéto 
posudky spracúvajú.  

- Výber auditorskej firmy. K tomuto bodu sa vyjadrila poslankyňa p. Mária Gaspareková. Povedala, že 
do súťaže sa prihlásilo 5 firiem, tri poslali svoju ponuku, do užšieho výberu  sa dostali dve firmy. Prvá 
ponúkla služby v rozsahu 70 hodín za cenu 1.920 €, druhá 80-120 hod za cenu 1.680 €. Finančná komisia 
navrhuje uzavrieť zmluvu s druhou firmou – spoločnosť Credit Audit. Na otázku poslankyne Ing. Anny 
Parákovej, aký má na to názor kontrolór obce, Ing. Ľubica Jančoková odpovedala, že sa s týmto 
stotožňuje. Dodala, že spoločnosť ponúka v tej cene aj konzultácie, čo je veľmi pozitívne. Bolo prijaté 
uznesenie: 

Uznesenie č. 141-OZ/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe prieskumu trhu na audítorské služby vyberá 
spoločnosť KREDIT AUDIT s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 386 512, s ponukou 1 
400,00 € + DPH 280,00 €, celkom 1 680,00 €./ ročne. 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomný 2 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Juliana Krajčírová) 

- Verejné osvetlenie – k tejto otázke sa vyjadrila poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová. Povedala, že 
všetko ešte potrebuje preveriť, nakoľko informácie, ktoré dostali poslanci na zasadnutí OZ v novembri 
sa nezakladali na správnych podkladoch. Nesedí spotreba, ani ceny, ani počet svietidiel ani hodiny 
zapnutia. Potrebuje viac času, aby všetko prešla a následne poslancom predloží zhodnotenie ponuky  .  

- Výzva týkajúca sa zberových dvorov. Informáciu podal poslanec Štefan Olajec. Povedal, že výzva vyšla 
koncom novembra a žiadosť treba podať do marca 2018. Obrátil sa na prítomných, či sa obec do tejto 



výzvy zapojí. Prítomní jednomyseľne potvrdili, že samozrejme, veď touto otázkou sa OZ zaoberá už 
mesiace. Z tohto vyplynula úloha uzavrieť čím skôr zmluvy s pánom Molnárom, týkajúce sa prenájmu 
pozemkov pod zberovým dvorom.   

- Podnet odoslaný na MŽP. Poslankyňa Ing. Darina Balková položila otázku, či obec dostala vyjadrenie 
z Ministerstva životného prostredia SR, kde sa posielala žiadosť ešte v auguste 2017 ohľadom 
rešpektovania stanoviska  ŠOP SR, správa CHKO DUNAJSKÉ LUHY, značka : CHKODL- BA/204/2017, zo 
dňa 21.04.2017, ktorým bola obec upozornená, že každý žiadateľ je povinný k svojej žiadosti o výrub 
drevín priložiť súhlasné stanovisko MŽP SR k výrubu drevín v biocentre regionálneho významu č. 30 
Kalinovo – Okrúhle a č. 31 Sobroš,. Pokračovala, že keďže o odpovedi nevie, a že aj vyjadrenie 
pracovníka stavebného úradu RNDr. Mikóciho ohľadne biokoridora bola taká, že pokiaľ on dostane 
súhlasné stanovisko k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v CHKO Dunajské Luhy, v časti obce 
Horná Vrbina, Ostrovná a RZ4/r, aj napriek tomu, že je tam  Biocentrum č. 30 Kalinkovo-Okrúhle z OÚ 
v Seneci, odbor starostlivosti o životné prostredie, tak toto stavebné povolenie vydá.  Niekoľko 
občanov sa rozhodlo podať podnet na MŽP SR, kde žiada prešetrenie postupu Okresného úradu v Senci 
a Stavebného úradu v Hamuliakove. Uviedla, že chcela túto skutočnosť oficiálne oznámiť, aby nedošlo 
v budúcnosti k nejakým nedorozumeniam. Reagoval pán starosta, že treba počkať na vyjadrenie 
a potom to preberať na OZ. Uviedol tiež, že si váži predstaviteľa Okresného úradu v Senci a že pokiaľ 
sa on vyjadril, on by jeho posudok nespochybňoval. Jedná sa o profesionála, ktorý by sa určite 
nevyjadroval v rozpore so zákonom. 

- Stanovisko stavebnej komisie ku zmenám vo výstavbe bytových domov spoločnosti Quintela (pri 
hokejovej hale) je prílohou č. 2 k tejto zápisnici. 

- Chodník a zastávka na Dunajskej riviére. Poslankyňa Ing. Darina Balková položila otázku, či bol 
pozvaný pán Liška na zasadnutie OZ, ako pán starosta na predchádzajúcom  zastupiteľstve sľúbil, že ho 
pozve,  alebo či prebehlo plánované stretnutie s pánom Liškom, nakoľko pán starosta povedal, že pán 
Liška nemá problém daný chodník postaviť. Pán starosta odpovedal, že pán Liška je odcestovaný 
v zahraničí. Hovoril ale s pánom Adamkovičom, ktorý je ochotný prísť aj na zasadnutie OZ. Poslankyňa 
pripomenula, že v tejto oblasti bola výstavba schválená už v roku 2006, čo je 11 rokov. Zastávka je síce 
vybudovaná už od  apríla 2017, ale nie je možné ju spojazdniť. Uviedla, že developeri, ktorých sa to 
týka, majú ďalšie stavebné zámery, prečo teda nie sú podmienené dokončením zastávky 
a vybudovaním chodníka? Sú to tzv. vynútené investície, ktoré so stavbou súvisia a tak by sa 
zabezpečilo vybudovanie chodníka a dokončenie zastávky v časti Dunajská Riviéra, a je to možné  aj 
podľa  stavebného zákona, podľa  § 66 od. 4 písmeno D, na čo upozorňovala ešte predchádzajúca pani 
právnička  Mgr. Šišoláková, že je možné takúto podmienku do stavebného povolenia napísať. Pán 
starosta uviedol na obranu developerov, že už nie sú ochotní investovať. Za 15 rokov investovali dosť 
a teraz platia poplatok za rozvoj. Navrhol, že zvolá developerov a tiež poslancov a spoločne budú 
žiadať, aby splnili čo sľúbili. 

- Na záver zasadnutia požiadala o slovo pani Tomečková, obyvateľka obce Hamuliakovo, časť Horná 
Vrbina. Opýtala sa, ako je to s vývozom smetí z tejto časti obce, nakoľko pri poslednom odvoze z tejto 
časti obce komunálny odpad nebol odvezený. Uviedla, že komunikuje s pánom starostom, ktorý 
potvrdil, že obec je v komunikácii so spoločnosťou Marius Pedersen. Na Hornej Vrbine býva jej rodina 
3 roky. Majú problém s príjazdovou cestou, ktorá je z makadamu a tento pravidelne dopĺňajú. Tým, že 
sa v tejto oblasti postavilo 9 rodinných domov, cesta je zdevastovaná, chodia po nej ťažké vozidlá 
a ničia ju. Obyvatelia si myslia, že toto je hlavný problém, prečo nechce spoločnosť Marius Pedersen 
z tejto časti obce vyvážať odpad. Pán starosta odpovedal, že pani Tomečková povedala A a nepovedala 
B. Treba vraj uviesť, že tri roky problém s vývozom odpadu nebol. Bolo tomu tak dovtedy, kým jeden 
obyvateľ Hornej Vrbiny nenapísal list priamo generálnemu riaditeľovi spol. Marius Pedersen. Tento sa 
nahneval, prišiel sa na to pozrieť a keď zistil, že ide o extravilán obce, kde sú úzke cesty, nie je verejné 



osvetlenie, nastal problém. Pán starosta poznamenal, že všetkých na tieto skutočnosti upozorňoval už 
pri vydávaní stavebných povolení. Odrádzal ľudí, radil, aby nestavali v tejto oblasti. Povedal, že 
rekreačné domčeky sa tu stavajú aj aj stavať ďalej budú, 60% územia je zastavané a bude to takto aj 
ukončené. Povedal, že presne sa k tomu bude vedieť vyjadriť, až keď bude ukončený ÚP. Uviedol tiež, 
že odvoz  odpadu bude poriešený. Povedal: „sľubujem, že odpad bude odvezený, ak nie, budú 
pristavené veľkokapacitné kontajnery. Tiež povedal, aby sa pani Tomečková obrátila na združenie, na 
pána Spáčila a Greša, predstaviteľov obyvateľov Hornej Vrbiny. Pani Tomečková odpovedala, že nemá 
dôvod kontaktovať menovaných pánov, samostatne platia príspevky na cestu a od obce očakáva 
oficiálnu informáciu ako to v budúcnosti s odvozom odpadu bude. Hovorí sa, že Marius Pedersen už 
vyvážať nebude, chcela by vedieť, čo je hlavný dôvod. Pán starosta opäť sľúbil, že odvoz bude 
zabezpečený. Ak nie zo strany Marius Pedersen, tak zo strany obce. Pozval pani Tomečkovú na 
stretnutie s riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen, ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade 
Hamuliakovo. Na záver ešte poznamenal, že obyvatelia Hornej Vrbiny budú musieť riešiť aj verejné 
osvetlenie.   

K bodu  12. Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:15 h. 

 

Zapísala:  ........................................................ 

Ing. Simona Lacková 

 

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

                                    starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

         Ing. Darina Balková     p. Mária Gaspareková 

 
 


