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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Hamuliakovo 02 – 2017 

ktoré sa konalo dňa 01.02. 2017 o 17.hod.na Obecnom úrade v  Hamuliakove. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

P R O G R A M   rokovania: 

1.    Otvorenie zasadnutia 
2.    Určenie overovateľov zápisnice 
3.    Schválenie programu zasadnutia 
4.    Splnené – nesplnené uznesenia  
5.    Rozpočet 
6.    Pridelenie nájomného bytu 
7.    ZŠ – MŠ informácia 
8.    Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná 
9.    VZN č. 4/2016 o určení Školského obvodu Základnej školy 
10.  Dodatok č. 1 k VZNč. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 
11.  Dodatok č. 1 k VZNč. 5/2015o podmienkach prenajímania nájomných bytov 
12.  Došlá pošta 
13.  Rôzne 
14.  Záver 
 

 

Bod č.1 – Otvorenie zasadnutia 

 

O 17.30 hod pani právna zástupkyňa obce Mgr. Ivica Šišoláková skonštatovala, že na zasadnutie 

riadneho obecného zastupiteľstva prišla dostatočná väčšina poslancov a že je uznášaniaschopné. 

Poslankyňa pani Mária Gaspareková je dlhodobo PN a poslanec pán Štefan Olajec sa písomne 

ospravedlnil. Pani právna zástupkyňa tiež skonštatovala, že nie je prítomný starosta obce p. Jozef 

Schnobl, ani zástupkyňa starostu (pani Gaspareková). V takomto prípade podľa zákona o obecnom 

zriadení vedie zasadnutie poslanec poverený OZ. Poslankyňa Ing. Anna Paráková navrhla, aby 

zasadnutie viedla poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová. Tento návrh bol schválený v počte hlasov 4. (Ing. 

Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi).  

Zdržala sa: Ing. Juliana Krajčírová 

Neprítomní poslanci: p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec 

Bod č.2 –Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Ludmila Goldbergerová a Mgr. Ildikó Lengyel Világi. 

Bod č.3 – Schválenie programu zasadnutia 

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová predniesla body navrhovaného programu, ktorý poslanci 

jednohlasne odsúhlasili v počte hlasov 5. (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing. Juliana 

Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi).  
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Neprítomní poslanci: p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec 

Bod č.4 – Splnené – nesplnené uznesenia 

Tento bod programu mal predniesť starosta obce pán Jozef Schnobl. Keďže nebol prítomný, bod sa 

presunul na nasledujúce zasadnutie OZ. 

  Bod č. 5 – Rozpočet 

Pani ekonómka Klaudia Nagyová konštatovala, že v návrhu rozpočtu ako bol schválený a zverejnený  sa 
nič nezmenilo, nakoľko neprišli žiadne pripomienky a všetky sumy ostali rovnaké.  
 
Uznesenie č. 2-OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočet na rok  2017. 
 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Hamuliakovo k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2017.  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie rozpočet obce Hamuliakovo na roky 2017-

2019 v členení 

Rozpočet Hamuliakovo  - rekapitulácia - roky 2017-2019 

Ukazovateľ 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

r.2017 r.2018 r.2019 

Bežné príjmy  1 051 300,00 1 190 360,00 1 190 360,00 

Bežné výdavky 1 026 300,00 1 083 360,00 1 083 360,00 

Výsledok bežného rozpočtu 25 000,00 107 000,00 107 000,00 

    

Kapitálové príjmy  97 000,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 715 000,00 0,00 0,00 

Výsledok kapitál. rozpočtu -618 000,00 0 0 

    

Príjmové finančné operácie  700 000,00 0,00 0,00 

Výdavkové finančné operácie  107 000,00 107 000,00 107 000,00 

Výsledok finančných operácií 593 000,00 -107 000,00 -107 000,00 

    

Rozpočtové príjmy spolu 1 848 300,00 1 190 360,00 1 190 360,00 

Rozpočtové výdavky spolu 1 848 300,00 1 190 360,00 1 190 360,00 

Konečný výsledok  0,00 0,00 0,00 
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Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove berie na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Obce Hamuliakovo za rok 2016. 

  Bod č. 6 – Pridelenie obecného bytu 

Poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi informovala o poradovníku žiadateľov o obecné byty. Uviedla, že 

na prvom mieste sa nachádza pán Alexander Molnár s 10 bodmi. Spolu bolo 16 žiadateľov, ale iba 5 

spĺňalo podmienky. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová požiadala, aby bola v zápisnici uvedená 

tabuľka žiadateľov o obecné byty. Pre predmetný byt bol poradovník nasledovný:   

Meno 
žiadateľa Dátum PŽ Katergória 

Spĺňa 
kritériá Body Poradie 

AM 29.1.2016 
druh s družkou s 1 maloletým 
dieťaťom  ÁNO 10 1 

NK 24.8.2016 matka s maloletou dcérou ÁNO 10 2 

ZI 28.9.2015 
manželský pár nad 35 rokov bez 
detí, žiadateľ ZŤP ÁNO 8 3 

OS 30.5.2016 dôchodca ÁNO 7 4 

ZH 30.9.2015 dôchodkyňa ÁNO 6 5 

JB 9.10.2015 jednotlivec NIE     

MH 19.1.2016 
druh s družkou s 2 maloletým 
dieťaťom  NIE     

FT 10.2.2016 druh s družkou, bezdomovci NIE     

ZH 30.5.2016 jednoltivec NIE     

JN 18.7.2016 druh a družka s 2 mal. deťmi NIE     

LCS 18.10.2016 
manželský pár do 35 rokov bez 
detí, manžel ZŤP NIE     

ZK 19.10.2016 maloletý NIE     

DD 1.12.2016 jednotlivec NIE     

 

Uznesenie č. 3-OZ/2017 

Pridelenie obecného bytu p. Alexandrovi Molnárovi. 
 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 

  Bod č.7 – ZŠ – MŠ informácia 

Informáciu mal podať pán starosta, ale vzhľadom na jeho neprítomnosť bola o stručnú informáciu 

požiadaná Ing. Goldbergerová, predsedníčka školskej komisie. 

Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že výstavba ZŠ bola zahájená, no z dôvodu nepriaznivého počasia 

bola pozastavená, pretože pre silné mrazy nebolo možné vykonať betónovanie základov v potrebnej 



4 
 

kvalite. Tiež poznamenala, že od stavebného dozoru má informácie o výsledkoch odborného 

geologického posudku podložia, na základe ktorého je navrhované posilnenie niektorých častí 

základov. V súvislosti s MŠ poznamenala, že bola podaná žiadosť o nadstavbu a rekonštrukciu MŠ na 

Bratislavský magistrát v rámci prvého kola výzvy IROP. Podanie žiadosti bolo manažované externou 

firmou, pre ktorú Ing. Goldbergerová za pomoci pracovníčok obecného úradu vypracovala analýzu 

stavu a očakávaného demografického vývoja aj s potrebnou argumentáciou. Projekt by umožnil 

vytvorenie 80 nových miest, zvýšila by sa kapacita jedálne, umožnila výmena okien, vykurovania, 

prístavba so schodiskom. V tomto smere je potrebné začať sa vážne zaoberať získaním finančných 

prostriedkov, potrebných na spoluúčasť. Výsledky budú k dispozícii v priebehu februára/začiatkom 

marca, ak postúpime do druhého kola, je potrebné podať novú žiadosť, ktorá už bude obsahovať aj 

stavebné povolenie.  

Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová tiež uviedla, že chcela informovať občanov obce o nových 

faktoch týkajúcich sa MŠ prostredníctvom obecnej emailovej komunikácie, no nebolo jej to umožnené. 

Na otázku poslankyne Ing. Dariny Balkovej, ako to myslela, odpovedala, že pani asistentka starostu 

Andrea Olajcová uviedla, že starosta obce pán Jozef Schnobl si neželal rozoslanie. Informácia sa okrem 

uvedeného rozšírenia kapacity týkala aj skutočnosti, že pre budúci školský rok je zo strany hygieničky 

povolená len znížená kapacita MŠ na dve triedy. Hamuliakovo dostalo výnimku na dva roky, kedy bol 

povolený počet detí na 2,5 triedy, táto lehota však 30.6.2017 skončí. Z daného vyplýva, že budúci rok 

by sa do MŠ nemohlo prijať ani jedno dieťa, resp. len veľmi málo. Poslankyňa Ing. Ludmila 

Goldbergerová si myslí, že o tejto skutočnosti by mali byť občania včas informovaní, a to napriek tomu, 

že bude snaha o predĺženie tejto výnimky. 

Hoci pri prejednávaní tohto bodu pán starosta Jozef Schnobl nebol na zasadnutí prítomný, k danej 

téme sa vyjadril nezávisle. Povedal: “V súvislosti s MŠ máme veľa nových informácií. Nie sú to 

informácie konečné aj aj preto som nesúhlasil, aby boli podávané ďalej. Počkajme, keď budeme mať 

všetky relevantné informácie a až potom môžeme informovať občanov.  

Bod č. 8 – Územný plán zóny Horná Vrbina - Ostrovná 

Pani Mgr. Šišoláková, právna zástupkyňa uviedla, že sa informovala ohľadne konania stavebnej 

uzávery. Toto má v kompetencii Stavebný úrad.  Vydávanie stavebných povolení musí byť vždy v súlade 

s Územným plánom obce, teda nesmú sa vydávať stavebné povolenia v rozpore s jeho záväznými 

regulatívmi. Pri týchto slovách položila otázku hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková, či sa 

stavebné povolenia vydávajú. Poslankyňa Ing. Anna Paráková odpovedala, že nemá žiadnu informáciu, 

odkedy na Stavebnom úrade pracuje Ing. arch. Radianska, nemá prístup k žiadnym informáciám. 

Poslankyňa pokračovala, že navrhuje zorganizovať stretnutie s Ing. Coplákom, spracovateľom 

územného plánu zóny Horná vrbina a Ostrovná, ako aj s  obstarávateľkou tohto ÚP, Ing. arch. Závodnou 

s cieľom získať informácie o spracovávanom ÚP zóny. Poslanci sa dohodli, že je potrebné zvolať takéto 

stretnutie do 15.2.2017, nasledujúceho zasadnutia OZ a bolo by vhodné, aby sa stretnutia zúčastnila 

aj právna zástupkyňa obce.   

Poslankyňa Ing. Darina Balková sa opýtala, či sa niečo deje so spracovávaním celkového ÚP obce. 

Poslankyňa Ing. Anna Paráková skonštatovala, že nemá žiadnu vedomosť o konaní obce v tejto veci. 

Zároveň informovala poslancov o ÚP ZaD 8/2015, ktorý je vo fáze pripomienkovania. Komunikovala 

s Ing. Guldanovou OÚ ŽP v Senci, ktorá uviedla, že ÚP 8/2015 má kompletne pripravený na podpis 
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rozhodnutia, najneskôr do 7.2.2017 bude mať obec ich rozhodnutie. Poslankyňa ďalej uviedla, že na 

jej vytknutie vyše ročnej nečinnosti zo strany OÚ ŽP Ing. Guldanová oponovala, že trikrát žiadala obec 

o stanovisko (prvý krát v máji 2015, druhý krát v novembri 2015 a tretí krát v novembri 2016) a ani raz 

nedostala odpoveď. Ing. Guldanová bola už vyzvaná Ministerstvom na konanie, lebo tento dokument 

je na Enviro Portáli stále nedoriešený.  

  Bod č. 9 – VZN – školský obvod ZŠ 

VZN bolo vyvesené na obecnej tabuli. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.  
 
Uznesenie č. 4-OZ/2017 

Určenie školského obvodu. 
 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 
  Bod č. 10 – Dodatok k VZN o miestnom poplatku 

Uznesenie č. 5-OZ/2017 

Schválenie dodatku k VZN o miestnom poplatku. Nakoľko bol príslušný zákon 447/2015 Z. z. Zákon o 
miestnom poplatku za rozvoj parlamentom novelizovaný, bolo potrebné tieto zmeny príslušne 
zapracovať aj na úrovni VZN. 
 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. LudmilaGoldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

Na zasadnutie OZ prišiel občan Hamuliakova pán Nagy Blažej s manželkou a požiadal o výnimku 

z miestného poplatku za rozvoj . Pán Nagy ide stavať dom na pozemku svojich rodičov, kde pôvodný 

dom bol odstránený. V Hamuliakove žije od narodenia a preto si žiada výnimku, neplatiť, alebo platiť 

menší poplatok za rozvoj obce. Pani právna zástupkyňa obce Mgr. Ivica Šišoláková uviedla, že tento 

poplatok bol zavedený zákonom v roku 2016 s účinnosťou od 1.1.2017. OZ tento zákon prijalo vo forme 

VZN a nie je možné dať výnimku. Ak zbúrali starý dom, musia požiadať o nové stavebné povolenie 

a tým pádom  sú povinní zaplatiť tento poplatok. Úprava sadzby je možná až od 1.1.2018. Poslanci 

argumentovali tým, že návrh na VZN bol vyvesený na obecnej tabuli a že občania mali možnosť ho 

pripomienkovať. Nik to však neurobil. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová požiadala, aby bola táto 

skutočnosť uvedená v zápisnici, lebo je to problém, ktorým sa treba do budúcna zaoberať. Tu vyplynula 

úloha č. 1 pre OÚ – zverejniť zmenené VZN na web stránke obce aj s dodatkom. 

  Bod č. 11 – Dodatok k VZN o prenájme obecných bytov  
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Poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi upresnila, čo je v dodatku k VZN o nájomných bytoch. Ide o to, že 
ak je žiadateľ na prvom mieste v zozname uchádzačov o byt a odmietne ponúkaný byt, automaticky 
vypadne zo zoznamu a musí žiadať odznova. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 6-OZ/2017 

o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Hamuliakovo. 
 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 

  Bod č. 12 – Došlá pošta 

12.1 Prevod a zámena pozemkov pána Ernesta Molnára  

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala pani právnej zástupkyne, ako treba pokračovať v súvislosti 

s pozemkami pána Molnára. Pani právna zástupkyňa uviedla, že potrebuje kompletný materiál týkajúci 

sa  predaja a zámeny pozemkov. Z toho vyplynula úloha č. 2 pre OÚ – poslať tieto podklady pani právnej 

zástupkyni. Aj úloha č. 3 pre OÚ súvisí s týmto bodom programu.  Obstarať geometrický plán na 

odčlenenie tej časti z parcely 811/7 vo vlastníctve pána Molnára, kde sú umiestnené šachty, 

kanalizačného zariadenia súvisiaceho s užívaním obecných nájomných bytových domov na Lipovej 

ulici.  

 

12.2 Odmena pre hlavného kontrolóra obce Hamuliakovo 

Uznesenie č.  7-OZ/2017 

schválenie mesačnej odmeny hlavného kontrolóra obce Hamuliakovo od 1.1.2017 vo výške 30% z jeho 

mesačného platu. 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 

12.3 Žiadosť o dotáciu – CSEMADOK 

Uznesenie č. 8-OZ/2017 

čiastočné vyhovenie žiadosti miestnej organizácii Csemadok Hamuliakovo vo výške podľa schváleného 

rozpočtu obce. 
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Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 

 12.4 Žiadosť o dotáciu – jednota dôchodcov 

Uznesenie č. 9-OZ/2017 

čiastočné vyhovenie žiadosti Miestnej organizácie jednoty dôchodcov v Hamuliakove vo výške podľa 

schváleného rozpočtu obce. 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 

12.5 Žiadosť OZ Hamuliakovské deti 

Uznesenie č.  10– OZ /2017 

vyhovenie žiadosti Občianskeho združenia Hamuliakovské deti na usporiadanie 10. ročníka letného 

tábora 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 ( p. (Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 

12.6 Žiadosť rodiny Rothovej 

Pán starosta, ktorý prišiel neskôr na zasadnutie OZ uviedol, že kvôli zlému počasiu sprostredkoval 

unimobunku pre dvoch členov rodiny Rothovej, ktorí nemajú kde bývať, a povolil umiestnenie na ich 

pozemku. Unimobunka stála 500€, doprava 170€. Bola predložená žiadosť o finančný príspevok na 

zakúpenie tejto unimobunky. K danému prípadu uviedol, že sociálna komisia by sa mala viac starať 

o takýchto ľudí, ktorí sú v núdzi. Poslanci oponovali, že oni nie sú výkonní zamestnanci. K tomuto bodu 

bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 11-OZ/2017 

vyhovenie žiadosti pána Alexandra Rótha a pána Mariána Rótha.   

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 
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Bod č. 13 – Rôzne 

Niektoré žiadosti sa budú preberať na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

- Žiadosť pani Vasovej o dopustenie dane 

- Žiadosť Rezidencie aktívnych seniorov  

- Pozemky pán Šimkovič 

13.1 Žiadosť pána Vasa - Obecné pozemky pod garážou – vysporiadanie 

Pán Vas chce vysporiadať pozemky pod garážou. Je potrebné, aby si dal urobiť geometrický plán  

1186/2016 a doplnil ho k žiadosti– úloha č. 4 pre OÚ 

13.2 Žiadosť pána Pikusa  - odkúpenie obecných pozemkov  

Uznesenie č. 12-OZ/2017 

OZ obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti Miroslava Pikusa a Moniky Pikus 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková,  Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Neprítomní  2 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

13.3 Úloha pre OU č. 5 

požiadať p. Enzingera o znalecké posudky na pozemky p. Vasa a p. Kuba 

13.4 Úloha pre OU č. 6 

Vyhľadať v archíve zmluvu s p. Jozefom Pörgeom (návšteva archívu v Modre). Pán Pörge užíva 

pozemok č. 87/2 . reg. „C“, ktorý je vedený na LV č. 383 obce Hamuliakovo. Pán Pörge predložil doklad 

o úhrade poštovou poukážkou, na základe ktorej je možné predpokladať, že pozemok si od obce 

v minulosti odkúpil. Zmena na katastri neprebehla a v súčasnosti nie je k dispozícii kúpna zmluva, ktorá 

by toto preukazovala. Táto zmluva by sa mohla nachádzať v archíve v Modre. Pán starosta povedal, že 

túto úlohu si berie on. Tiež navrhol pozvať pána Porgeho na zasadnutie OZ. 

13.5 Informácia poslankyne Ing. Anny Parákovej o dopravnom značení 

Poslankyňa informovala o dopravnom značení Dunajskej ulice. Do súťaže sa prihlásili dve firmy, vyhrala 

firma SAPES s nižšou cenovou ponukou. Firma robí vodorovné dopravné značenie so zárukou iba keď 

je vonku 15®C. Zvislé dopravné značenie, keď sa podpíše rámcová zmluva. Úloha č. 7 pre OÚ – poslať 

pani právnej zástupkyni informácie o firme, ktorá vyhrala na vypracovanie rámcovej zmluvy. 

13.6 Informácia poslankyne Ing. Anny Parákovej o autobusových zastávkach 

Poslankyňa informovala o plagátmi polepených autobusových zastávkach. O poškodzovanní majetku 

obce a možnosti obce konať, začať správne konanie voči páchateľovi. Rovnako je možné uplatniť zákon 
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o priestupkoch par. 45 aj par. 50. Je potrebné tiež zástavky označiť zákazom lepenia. Nemôžeme 

dovoliť aby si niekto z majetku obce robil vlastné reklamné tabule a pritom ho ešte aj poškodzoval. Aby 

zástavky vyzerali v dezolátnom stave a obci aby z toho vznikali náklady. Pani právna zástupkyňa 

uviedla, že bude ťažšie identifikovať, páchateľa. Tiež povedala, že je potrebné ich označiť viditeľne 

nápisom ZÁKAZ LEPIŤ PLAGÁTY, potom budeme môcť vo veci konať. Úloha č. 8 pre OÚ. Očistiť zastávky 

a vylepiť nápisy o zákaze lepiť plagáty.  

13.7 Informácia poslankyne Ing. Dariny Balkovej– žiadosť o výrub stromu 

Poslankyňa informovala, že pán Kelley požiadal o povolenie vyrúbať strom - javor, ktorý vyrástol presne 

pred jeho bráničkou. Strom sa nachádza na pozemku reg.“E“ č. 360/1 pri kostole.  vo vlastníctve obce. 

Keďže ide o majetok obce, je potrebné toto odsúhlasiť OZ. Náklady na výrub znáša žiadateľ. Súhlasili aj 

s náhradnou výsadbou.  

13.8 Žiadosť – účinkovanie lunaparku 

Uznesenie č. 13-OZ/2017 

vyhovenie žiadosti p. Valtera Fábryho, na povolenie účinkovania lunaparku  

Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková) 

Neprítomní  3 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 

 

Úlohy z decembra: 

- Zasypanie kanála pozdĺž ulice Pri pšeničnej bráne. Na zasadnutie bol pozvaný pán Ersek, ktorý 

by mal byť splnomocnený na zastupovanie niektorých vlastníkov dotknutých pozemkov.  Prišla 

by aj pani Hauserová, ďalšia vlastníčka pozemkov Oznámil však, že sa dostaví dňa 15.2. Pán 

starosta odporučil, že by bolo vhodné pozvať ho na pracovnú poradu v deň, keď bude aj 

stretnutie s pozvanou Ing. Závodnou, obstarávateľkou ÚP zóny HV aO.. Úloha č. 9 pre OÚ 

- Žiadosť Rezidencia aktívnych seniorov – k tomuto bodu bola udelená ďalšia úloha pre OÚ č. 10 

Vyžiadať od zástupcov Rezidencie aktívnych seniorov potvrdenie, že im SPF predá pozemok 

reg. „E“ č.797. 

Na záver pani poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.  Nasledujúce zasadnutie bolo stanovené na 15. februára 2017 o 17.00 hod. 

Do prípravného výboru boli menovaní poslanci: 

- Ing. Anna Paráková 

- Ing. Juliana Krajčírová  

- Ing. Darina Balková 
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Vypracovala:   Ing. Simona Lacková  .....................................  

  

 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Ludmila Goldbergerová............................... 

 
    Mgr. Ildikó Lengyel Világi................................... 

 


