
Zápisnica  
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 23. 04. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            p. Jozef Schnóbl, starosta obce,     

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

                             Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec 

Neprítomná:     Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

 

Ďalší prítomní: Ing. Ľubica Jančoková, hlavný kontrolór obce  

  
PROGRAM 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3.  Schválenie programu zasadnutia 
4.  Riešenie - terénne úpravy smer Kalinkovo 
5.  Zakúpenie motorovej kosačky na verejnú zeleň 
6.  Rozpočtové opatrenia – nádoby na psie exkrementy   
7.  Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Ludmila Goldbergerová 

Zapisovateľka:    Ing. Simona Lacková 
 
   
 
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
 
 
K bodu 4. Riešenie – terénne úpravy smer Kalinkovo 
 
Pán starosta privítal prítomných a rovno prešiel k veci. Uviedol, že pri podpisovaní uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia  zistil, že poslanci neodsúhlasili faktúru, ktorá mala byť zaplatená 
pánovi Pékovi za terénne úpravy – vybudovanie chodníka smerom na Kalinkovo. Pokračoval, že 
v zápisnici 2/2018 je uvedené a bolo oznámené, že boli zahájené práce týkajúce sa chodníka. Tam to 
bolo zdôvodnené. Následne, po zastupiteľstve, konzultoval túto záležitosť s poslankyňou pani 
Gasparekovou ako aj s hlavnou kontrolórkou obce Ing. Ľubicou Jančokovou. Hovoril aj s pánom Pékom, 
ktorému oznámil, že ak faktúra nebude uhradená, môže si vziať späť makadam. Pán starosta tiež 
povedal, že on sám zaplatí ostatné náklady za navrátenie terénu do pôvodného stavu.  Pre tieto dôvody 
zvolal zasadnutie zastupiteľstva. Ďalej pokračoval, že tiež si všimol, že bol odsúhlasený nákup košov na 
psie exkrementy a ani na to nie sú v rozpočte vyhradené peniaze. Vyzval pani kontrolórku, aby sa 
k tomu vyjadrila. Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková povedala, že rokovala s pani 
ekonómkou a pánom starostom. Čo sa týka chodníka, tohtoročná kapitola sa už nedá premenovať 
a preto, ak poslanci súhlasia s úhradou faktúry, táto môže ostať zaúčtovaná tam, kde je. V súvislosti 



s nákupom košov na psie exkrementy, ekonómka, pani Koricina pripravila rozpočtové opatrenie. Toto 
je prílohou č.1 k tejto zápisnici.  
Poslankyňa Ing. Darina Balková sa opýtala, či má obec súhlas vlastníkov pozemkov. Pán starosta 
potvrdil, že má. Chodník je v ochrannom pásme komunikácie, ktorá patrí Regionálnym cestám 
a pozemky pod ním patria viacerým vlastníkom, vlastníkom je aj pán Barla. On vraj potvrdil, že s tým 
nemá problém. Pani poslankyňa sa opýtala, či to máme aj písomne. Pán starosta odpovedal, že na to 
nepotrebuje podpis.  
Pani poslankyňa pokračovala a opýtala sa, prečo na jednej strane obce je možné aj takto narýchlo 
vybudovať chodník a na druhej – k časti Dunajská riviéra to dodnes možné nebolo. Pán starosta 
odpovedal, že ešte v týždni od 23.4. prebehne kolaudácia autobusovej zastávky. Keď budú financie 
a dohoda s developermi, v týždni od 30.4. by mala začať výstavba chodníka. Vysvetlil, že chodník na 
Dunajskú riviéru musí byť stabilný a silný, lebo po ňom budú prechádzať ťažké stroje vodohospodárov, 
ktorí majú v kompetencii údržbu kanála. Uviedol tiež, že k výstavbe bytových domov na Dunajskej 
riviére prišiel protest prokuratúry a verí, že nebude musieť  dôjsť k pozastaveniu výstavby. Pokračoval 
slovami, že pán Liška sa zaviazal, že začne splácať poplatok za rozvoj obce v 4 splátkach. Poslankyňa 
Ing. Juliana Krajčírová a pani hlavná kontrolórka zhodne upozornili, že platba poplatku na rozvoj 
právnická osoba  nemôže platiť v splátkach. Pán starosta odpovedal, že aj toto vie. 
O slovo požiadala poslankyňa Ing. Anna Paráková. Pripomenula, že prebehli stretnutia kvôli chodníku 
na Dunajskú riviéru. Ing. Fenclová už navrhnuté nové trasovanie chodníka zamerala a vytýčila. Pán 
starosta uviedol, že následne deň nato prišli na obhliadku zástupcovia Vodohospodárskej výstavby 
a Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí požadujú, aby chodník bol technicky spôsobilý 
uniesť aj stroje na kosenie a údržbu kanála. Zatiaľ sa kladne vyjadrili len ústne, ale pán starosta potvrdil, 
že do troch dní by mali dať aj písomné stanovisko a do dvoch týždňov by sa mohlo začať s jeho 
realizáciou. Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že  ide o stavbu, na ktorú je potrebné uskutočniť 
konania, preto termín dvoch týždňov nie je reálny. Ohľadom trasovania chodníka cez pozemok s 
poľnou cestu vedľa cintorína tiež povedala, že pani právna zástupkyňa obce spomenula možnosť 
právneho riešenia. Na vyjadrenie pána starostu, že projekt máme odpovedala, že pôvodný projekt bol 
vyhotovený s iným trasovaním a aj trasovaním časti chodníka na druhej strane cesty a s inými 
technickými parametrami, preto treba urobiť nový, alebo vykonať zmenu.   
Pán starosta pri tejto rozprave pripomenul, že je potrebné, aby stavebná komisia zverejňovala svoje 
zasadnutia, aj zasadala verejne a viac spolupracovala s ním, ako starostom. Povedal: „Od pani 
Horváthovej, upratovačky som sa náhodou dozvedel, že zasadá stavebná komisia a ja som nebol 
prizvaný, neurazil som sa, ale veľa vecí by sa vyriešilo dopredu, keby sme spolupracovali!“ Reagovala 
predsedníčka stavebnej komisie Ing. Anna Paráková a požiadala, aby bolo v zápisnici uvedene: „Žiadny 
právny dokument ma nezaväzuje, aby bolo zasadnutie komisie verejné a zverejňované. Ani zákon  
o obecnom zriadení, ani štatút obce, alebo iný právny dokument. Komisie nie sú ani výkonný, ani 
rozhodujúci orgán. Komisie sú zo zákona o obecnom zriadení kontrolným, poradným a iniciatívnym 
orgánom pre zastupiteľstvo obce, t.j. iba pre poslancov obce, ktorí si komisie zo zákona volia.“ Hlavná 
kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková potvrdila, že jediné verejné zasadnutie je zasadnutie OZ. 
Zasadnutie komisií verejné nie je. Ing. Anna Paráková ešte dodala, že hlásila miesto a čas zasadnutia 
komisie na sekretariáte OÚ, keď si rezervovala kľúče od KD, kde zasadala komisia. Tiež uviedla, že  
zasadnutia stavebnej komisie sú vyslovene pracovné, kde študujú komisii postúpené materiály, čítajú, 
počítajú, analyzujú a vypracovávajú odborné stanoviská. Ak je potrebná konzultácia s predkladateľmi 
dokumentácie, tí sú prizývaní.  
Pán starosta vyzval prítomných, aby sa vrátili k problematike faktúry pána Péka. Poslankyňa Ing. Darina 
Balková povedala: „Zopakujem to, čo som povedala na zasadnutí OZ. Chodník je určite potrebný na 
jednej i druhej strane, len mi nie je jasné, prečo je rozdielny prístup. Smerom na Kalinkovo bolo možné 
postaviť chodník bez stavebného povolenia. Na Dunajskú riviéru sú potrebné všetky povolenia. Myslíš 
si pán starosta, že ten chodník na Dunajskú riviéru je pre ľudí menej potrebný?“ Pán starosta 
argumentoval, že výstavba chodníka smerom na Kalinkovo stála cca 1.800€, kdežto chodník k Dunajskej 
riviére by stál omnoho viac. Povedal, že z Dunajskej riviéry sa dá bezpečne dostať po hrádzi, tu je 
bezpečnosť 100%-ná. O slovo požiadala poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová. Povedala, že nikto 



nespochybňuje nutnosť chodníka ako smerom na Kalinkovo, tak aj na Dunajskú riviéru. Povedala: 
„Práce začali ráno 7. februára a ja som sa informovala, či niekto o tom niečo vie. Pán starosta 
informoval poslancov poobede 7. februára na zasadnutí obecného zastupiteľstva až po začatí prác, 
fyzicky už chodník bol vybagrovaný.“ Uviedla, že podľa nej mal byť postup nasledovný: Najprv sa mali 
zistiť náklady a ak by bolo jasné, že sa prekročí suma, o ktorej môže starosta rozhodnúť sám (t.j. 1500 
Euro), malo sa hľadať riešenie a mali byť informovaní poslanci. Okrem toho spomenula, že malo to byť 
v rozpočte na tento rok. Nakoľko to nie je, malo sa vopred rozhodnúť, z akej kapitoly sa budú čerpať 
finančné prostriedky, na úkor čoho. Pán starosta odpovedal, že súhlasí. Nečakal však, že kvôli 
prekročeniu o 300 € bude taký problém. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová dodala, že výška 
prekročenia nie je podstatná, pri každom prekročení  zákon dáva povinnosť odsúhlasiť sumu 
poslancami a to je podstatné.  Po tejto debate poslanci prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 37-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s úhradou faktúry č. 010/2018 doručenej dňa 
21.2.2018 od dodávateľa Ladislav Pék, Veterná 33, 931 01 Šamorín vo výške 1824,00 € za terénne 
úpravy a drvený kameň na chodník smerom na Kalinkovo, po ulicu Rybárska.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

 
 
K bodu 5. Zakúpenie motorovej kosačky na verejnú zeleň 
 
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová konštatovala, že o kúpe kosačky zastupiteľstvo rozhodlo už 
28.6.2017, kedy zastupiteľstvo schválilo uskutočnenie prieskumu trhu na zakúpenie kosačky. Už vtedy 
bolo konštatované, že kosené plochy sa stále zväčšujú a zakúpenie je potrebné. Toto uznesenie je 
platné a treba ho len vykonať. Opýtala sa, či má obec ponuky na kúpu kosačky. Tiež sa opýtala, či sa 
niekto zaoberal parametrami pre potrebnú kosačku, teda napríklad plochou a terénom, ktoré sa budú 
kosiť. Ďalej uviedla, že tiež z júna 2017 je dohoda s ŠK, že kosenie futbalového ihriska bude v réžii obce 
do konca roku 2017. Je rok 2018 a obec stále kosí ihrisko a aj tým sa stará kosačka blokuje pre údržbu 
v obci. V júni 2017 ŠK žiadal zvýšenie rozpočtu na 2018, ak si bude kosiť sám vlastnou kosačkou, alebo 
zaistenie kosenia obcou v prípade nenavýšenia rozpočtu. Obec podľa tejto dohody zvýšila ŠK rozpočet 
práve na základe ich prísľubu, že ŠK si sám z vlastných zdrojov zakúpi vlastnú kosačku a bude trávnik 
udržiavať.  Pán starosta požiadala poslanca pána Štefana Olajca, aby sa k danému vyjadril. Pán poslanec 
povedal, že na výročnej schôdzi sa dohodlo, že ŠK bude žiadať finančné príspevky cez projekty. Zatiaľ 
sa z projektov neodsúhlasilo nič. Pán starosta súhlasil, že podá pomocnú ruku a kým neprídu peniaze 
z projektov, obec bude kosiť ihrisko. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová odpovedala, že v takom 
prípade mal ŠK informovať obec, že nedostal finančné prostriedky a oficiálne požiadať, aby obec kosila 
naďalej, ako navrhoval Ing. Fehér v júni. Pri tejto alternatíve by však bolo korektné, aby ŠK žiadal len 
dotáciu v minuloročnej výške a nie vo výške, kde bol zohľadnený zámer zakúpenia ich vlastnej kosačky. 
Niektorí poslanci navrhovali zrušenie uznesenia, v ktorom bola odsúhlasená dotácia pre ŠK. Pán 
starosta a poslanec pán Štefan Olajec sa dohodli, že pozvú na rokovanie pána Fehéra, predsedu ŠK, aby 
túto záležitosť ohľadne kosenia doriešili. Prítomní ďalej diskutovali o parametroch, ktoré musí nová 
kosačka spĺňať. Ing. Anna Paráková skonštatovala, že pred samotnou diskusiou o parametroch kosačky 
je potrebné najprv zistiť aký výkon kosačky budeme potrebovať. Je potrebné zistiť minimálne 
predpokladanú plochu a kvalitu terénu, ktorú ňou budeme udržiavať a podľa zistenej očakávanej 
náročnosti urobiť prieskum trhu a až následne robiť výber, v ktorom sa posúdi cena a kvalita. Touto 
problematikou sa bude zaoberať Štefan Olajec. 
  
 



K bodu 6. Rozpočtové opatrenia – nádoby na psie exkrementy . 
 
Poslankyňa Ing. Darina Balková uviedla, že jedna nádoba stojí 50€ a stĺpik 15€, pri 15 ks by to 
nepresiahlo 1000€.  Poslanec Štefan Olajec k tomu povedal, že má dojem, že tieto nádoby sa 
nevyužívajú. Pár krát ich skontroloval a boli prázdne. Pani poslankyňa oponovala, že sú predsa 
pravidelne vyprázdňované a podľa jej informácií, ľudia požadujú ďalšie. Tiež poslankyňa pani Mária 
Gaspareková potvrdila, že v parku oproti kaplnke sa vždy psy vyšpinia a nie je kam dať odpad. Prítomní 
tiež odsúhlasili kúpu bežných odpadových košov, ktoré by sa umiestnili na vytipovaných miestach, 
napríklad na ceste smerom na hrádzu. Bolo prijaté uznesenie o rozpočtovom opatrení, ktoré je 
prílohou tejto zápisnice  
 

Uznesenie č. 38-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 
20.4.2018.  
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

 
K bodu  7. Záver 
 
Pán starosta poďakoval všetkým za účasť a o 09:30 h ukončil zasadnutie OZ. Pozval prítomných na 
brigádu pri príležitosti Dňa zeme, ktorá sa koná 7.5.2018.  

 

 

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

Ing. Simona Lacková 

 

   

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

   starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

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

Ing. Juliana Krajčírová      Ing. Ludmila Goldbergerová 

 
 


