
Zápisnica  
Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 11. 04. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

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

                             Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

Neprítomní:      p. Jozef Schnóbl, starosta obce, p. Štefan Olajec 

 

Ďalší prítomní:   JUDr. Soňa Gašková, právna zástupkyňa obce 

                              Ing. Ľubica Jančoková, hlavný kontrolór obce  

Verejnosť:           podľa prezenčnej listiny 

 
PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Vysporiadanie obecných pozemkov 
5. Verejné obstarávanie MŠ – krátka informácia 
6. Poplatok za rozvoj 
7. Zriadenie vecného bremena – znalecký posudok p. Telek 
8. Žiadosť spoločnosti SWAN 
9. Došlá pošta 
10. Rôzne  
11. Záver 

Ešte pred oficiálnym otvorením zasadnutia OZ požiadala o slovo obyvateľka ulice Sadová JUDr. 
Kvetoslava Živčáková. Rázne požiadala prítomných, aby sa obec začala zaoberať problémami spojenými 
s dopravnou situáciou na križovatke ulice Sadová a Dunajská. Ulica Sadová susedí so ZŠ a denne tam 
dochádza k potýčkam medzi rodičmi detí, ktoré ZŠ navštevujú a obyvateľmi Sadovej Ulice. Pani 
Živčáková hneď na úvod uviedla, že vystupuje v mene všetkých nespokojných obyvateľov Sadovej ulice. 
Títo sú obmedzovaní a slovne napádaní nedisciplinovanými vodičmi, ktorí im často neumožnia dostať 
sa k svojim domom, prípadne ráno blokujú výjazd zo Sadovej ulice. Situácia sa vyostruje a všetkých už 
prešla trpezlivosť. Prítomní poslanci potvrdili, že často boli svedkami takýchto problémov. Poslankyňa 
Ing. Anna Paráková odpovedala, že obec pracuje na tom, aby bola táto ulica regulovaná dopravným 
značením. Začatie prác s tým spojených bude aj predmetom dnešného zasadnutia. 
JUDR. Živčáková poďakovala za vypočutie a vyjadrila nádej, že sa situácia v krátkej dobe vyrieši. 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvorila p. Mária Gaspareková, zástupkyňa starostu obce. Ospravedlnila pána starostu 
a privítala všetkých prítomných.  
Ospravedlnený bol aj poslanec: Štefan Olajec. 
Pani zástupkyňa starostu konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  6 a OZ je uznášania 
schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 



Overovatelia zápisnice:  Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

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

Zapisovateľka:    Ing. Simona Lacková 
 
Hlasovanie: 

za:                                6 (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  1 (p. Štefan Olajec)         
 
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
 
Pani zástupkyňa starostu sa opýtala prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy. Poslankyňa Ing. Anna 
Paráková požiadala o doplnenie programu o bod: Schválenie rámcovej zmluvy o dopravnom značení. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo.   
 
schvaľuje 
 
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  
 
Hlasovanie: 

za:                                6 (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  1 (p. Štefan Olajec)         
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Vysporiadanie obecných pozemkov 
5. Verejné obstarávanie MŠ – krátka informácia 
6. Poplatok za rozvoj 
7. Zriadenie vecného bremena – znalecký posudok p. Telek 
8. Žiadosť spoločnosti SWAN 
9. Schválenie rámcovej zmluvy o dopravnom značení 
10. Došlá pošta 
11. Rôzne  
12. Záver 

 
K bodu 4. Vysporiadanie obecných pozemkov 
 



Zástupkyňa starostu, pani Mária Gaspareková požiadala právnu zástupkyňu obce, aby sa k danému 
bodu vyjadrila. JUDr. Soňa Gašková uviedla, že požiadavka, ktorú dali obyvatelia obce bola zo 
zákonného hľadiska neriešiteľná, nakoľko obec na tieto úkony nemala spôsobilosť. Toto sa ale zmenilo 
novelou Zákona o obecnom zriadení a tak obec môže pristúpiť k vypracovaniu VZN. Stále však platí, že 
požiadavky občanov sú natoľko konkrétne, že nie je možné vypracovať VZN len na tieto požiadavky. Je 
potrebné prijať smernicu, ktorá bude mať všeobecný ráz. Za účelom vypracovania tejto smernice je 
potrebné, aby došlo k stretnutiu s občanmi (žiadateľmi). Termín stretnutia bol dohodnutý na 
19.4.2018. Ak je vôľa prijať VZN, musí najprv vzniknúť dohoda, ako sa bude postupovať. Poslankyňa 
Ing. Anna Paráková poznamenala, že ak dôjde k stretnutiu s občanmi, mala by byť vzápätí zvolaná 
pracovná skupina, na ktorej svoje pripomienky a požiadavky prednesú poslanci, aby VZN nebolo 
vypracované len na základe jednostranných požiadaviek.  
O slovo požiadala právna zástupkyňa obyvateľov (žiadateľov). Uviedla, že nerozumie prieťahom okolo 
žiadosti, ktoré trvajú už 2 roky a nevie prečo je problém darovať pozemky obyvateľom, ktorí sa o tieto 
starali a zveľaďovali ich, keďže obec už takto pozemky darovala. Poslanci sa opýtali, o akom darovaní 
je reč, nakoľko obec pozemky darovať nemôže. Právna zástupkyňa žiadateľov trvala na svojom, že ide 
o zbytočné prieťahy a že vie, že obec darovala 1800 m2 inému žiadateľovi, že má o tom aj dôkaz  v 
podobe  uznesenia. Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková žiadala, aby pani právna zástupkyňa 
žiadateľov uviedla číslo uznesenia, nakoľko, zopakovala ešte raz, obec nemôže darovať pozemky. 
Prítomní nakoniec zistili, že išlo o darovanie pozemkov pod komunikáciou developerom do vlastníctva 
obce, teda nie obec ich darovala, ale boli darované obci. Právna zástupkyňa žiadateľov tiež uviedla, že 
obec neakceptovala ani znalecké posudky, ktoré si dali vypracovať občania. Zástupkyňa starostu p. 
Mária Gaspareková odpovedala, že jednotlivé posudky obyvateľov boli tak rozdielne, že obec musela 
zadať vypracovanie spoločného znaleckého posudku. Poslankyňa Ing. Goldbergerová dodala, že 
vysporiadanie pozemkov prebehlo už aj v minulosti a občania boli vyzývaní, aby si dané pozemky 
vysporiadali. Na to odpovedala pani Csalavová, že by chcela vidieť tú výzvu. Poslanci ďalej 
argumentovali, že obec by nemala robiť rozdiely medzi žiadateľmi, ktorí si v minulosti takéto pozemky 
odkupovali za cenu určenú v znaleckom posudku, a súčasnými žiadateľmi. Prítomní sa dohodli, že záver 
urobia po stretnutí 19.4.2018.  
 
K bodu 5. Verejné obstarávanie MŠ – krátka informácia 
 
Informáciu od Ing. Šedovej (obstarávateľky) predniesla zástupkyňa starostu p. Mária Gaspareková. 
Uviedla, že dokumentácia k verejnému obstarávaniu je od 19.3.2018 na BSK. Po jej schválení dôjde 
k podpísaniu zmluvy, potom bude nasledovať kontrola ex post z BSK. Po vydaní stanoviska môže začať 
realizácia. Predpokladá sa, že aktuálna kontrola bude ukončená v polovici apríla a následná ex post 
kontrola môže trvať cca. 1 mesiac.  
 
 
K bodu 6. Poplatok za rozvoj 
 
Prerokovaný by mal byť spôsob kontroly platieb, k vydaným rozhodnutiam, ako aj príjmy, ktoré sa 
z poplatkov za rozvoj očakávali. Výruby boli v 3. a 4. mesiaci, zatiaľ sú platby minimálne. Asistentka 
starostu p. Andrea Olajcová uviedla, že do februára sú zaplatené všetky vyrúbené poplatky, chýba len 
jedna platba. Kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková k problematike uviedla, že pri návšteve 
stavebného úradu požiadala RNDr. Mikóciho, aby zostavil tabuľku, v ktorej bude uvedený aj nejaký 
relevantný dátum, napr. informácia o dátume prevzatia rozhodnutia, splatnosti. Pri kontrole zistila, že 
stavebný úrad vydáva povolenia, ale nik už nesleduje realizáciu platieb. Tieto úkony by mala sledovať 
ekonómka a akonáhle by dochádzalo k omeškaniu, mala by problém presunúť na právnu zástupkyňu 
obce a táto by to mala riešiť. Pani právna zástupkyňa odpovedala, že v tomto prípade nejde o právnu, 
ale o daňovú záležitosť a táto nie je v jej kompetencii. Daňové exekučné konanie je v kompetencii 
stavebného úradu. Osobu, ktorá má byť zodpovedná za tieto záležitosti určuje starosta obce. Týmto 
poslanci odsúhlasili odporúčanie, aby pán starosta menoval kompetentnú osobu – zamestnanca OÚ. 



V súvislosti s poplatkami za rozvoj a očakávaným príjmom hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica 
Jančoková uviedla, že v súčasnej situácii neodporúča pokračovať vo výstavbe MŠ, nakoľko obec 
dostatočne nezabezpečila prostriedky na jej financovanie. Reálne príjmy z poplatkov za rozvoj sú 
omnoho nižšie ako sa očakávalo a obec momentálne nemá finančné prostriedky na výstavbu. Pani 
hlavná kontrolórka vypracovala aj stanovisko k aktuálnej zadlženosti  obce (39,29%), z ktorej vyplýva, 
že úverové možnosti obce sú na úrovni 132.000 €, ale to stále nie je postačujúce. Pani právna 
zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková poznamenala, že tu ide o presun finančných prostriedkov: v hre 
sú spoločnosti Quintela, Quinos a Dostupné bývanie. Stavebné povolenie bolo vydané na stavebníka 
Dostupné bývanie v októbri 2017 a na neho bol aj vyrúbený poplatok, následne stavebník oznámil 
zmenu stavebníka a bolo vydané nové rozhodnutie, ale keďže zo zákona sa poplatok vyrubuje 
stavebníkovi, ktorému bolo vydané stavebné povolenie, platí pôvodné rozhodnutie. Čiže financie 
sa k nám dostanú, ale neskôr. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová poznamenala, že my 
potrebujeme finančné prostriedky práve počas výstavby MŠ, že tu ide o čas. Každopádne obec 
momentánne nedisponuje prostriedkami, s ktorými počítala. 
 

K bodu 7. Zriadenie vecného bremena pán Telek 

Vyjadrenie k žiadosti od Ing. Podluckej prečítala zástupkyňa starostu p. Mária Gaspareková. Vo 
vyjadrení sa písalo, že znalkyňa vykonala obhliadku 31.1.2018, toto bolo doložené fotodokumentáciou.  
Poslanci skonštatovali, že sa touto otázkou zaoberali na prípravnej skupine a väčšina z nich odporúčala 
spoplatniť vecné bremeno. Žiadateľ pán Telek sa ohradil, že predsa nejde o podnikateľský zámer 
a upozornil, že v tejto oblasti sú ďalšie dva domy, ktoré nemajú privedené siete. Poslanci oboznámili 
pána Teleka  s doterajšími postupmi pri budovaní sietí a komunikácii k domom. Tieto si hradia vždy 
stavitelia, nehradí ich obec. Podľa prieskumu sa aj v okolitých obciach spoplatňuje vecné bremeno a to 
v priemere 12 €/m2, resp. za bežný meter. Pán Telek sa ešte opýtal, či sa toto bude vzťahovať rovnako 
na developerov ako aj bežných občanov. Poslanci odpovedali, že áno, načo pán Telek skonštatoval, že 
mu to príde nespravodlivé. Boli prijaté uznesenia  
 

Uznesenie č. 20-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo ruší uznesenie  č. 80-OZ/2017 (znenie bolo: uzavretie zmluvy 
o zriadení vecného bremena s pánom Attilom Telekom za odplatu, pričom cenu za odplatu za zriadenie 
vecného bremena určí znalecký posudok. Odplata je splatná každoročne) 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomný 1 (Štefan Olajec) 

 
Uznesenie č. 21-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje sumu jednorazovej paušálnej odplaty za 
zriaďovanie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Obce Hamuliakovo vo výške 12 €/m2 resp. 
12 € za každý bežný meter. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomný 1 (Štefan Olajec) 

 
Uznesenie č. 22-OZ/2018 



Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo  vyhovuje žiadosti p. Attilu Teleka a p. Soni Telekovej, 
Topoľová 449, 90043 Hamuliakovo zo dňa 18.5.2017 a súhlasí s umiestnením vodovodnej šachty 
a vodovodnej prípojky na obecnom pozemku p.č. 360/34 formou zmluvy o zriadení vecného bremena 
za odplatu podľa uznesenia č. 21-OZ/2018. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomný 1 (Štefan Olajec) 

 
K bodu 8. Žiadosť spoločnosti SWAN 

K tomuto bodu sa vyjadrila poslankyňa Ing. Anna Paráková. Zopakovala žiadosť spoločnosti, ktorá bola 
prednesená na zasadnutí OZ vo februári. Prítomní sa zhodli, že nemajú námietky proti vystavaniu 
stožiara pokiaľ bude situovaný v miestach, kde to odporúča OZ. Samozrejme jeho osadenie závisí od 
dohody žiadateľov s vlastníkmi pozemkov. Situačná mapka s odporúčaným umiestnením je prílohou č. 
1 k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9. Schválenie rámcovej zmluvy o dopravnom značení  
 

Bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 23-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rámcovú zmluvu s Tichý s.r.o, Záhumnie III, 2137/2, 
01303 Vavrín, predmetom ktorej je realizácia dopravného značenia v obci Hamuliakovo.  
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomný 1 (Štefan Olajec) 

Poslanci odporučili, aby bola objednávka odoslaná čím skôr, aj v súvislosti s problémami, ktoré sú na 
každodennom poriadku na ulici Sadová, kde sa porušujú dopravné predpisy pri dovážaní detí do ZŠ. 

  

K bodu 10. Došlá pošta 

10.1 OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Ľubice Jančokovej k dodržaniu 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Pani hlavná kontrolórka upozornila na chyby 
a nedostatky v rozpočtovej oblasti. Konkrétne poukázala na nákup makadamu a objednávku terénnych 
úprav na provizórny chodník smerom na Kalinkovo. Podotkla, že s týmto výdavkom sa nepočítalo 
v rozpočte a že nebol správne zúčtovaný v rámci programového rozpočtu v podprograme Verejná 
zeleň, ktorý je určený na starostlivosť a úpravu verejnej zelene obce. V prípadoch, ako tento je 
potrebné zachovať legitímny postup a to je úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením, následne presun 
finančných prostriedkov do vhodnejšieho podprogramu a následná realizácia výdavkov. Poslancov tiež 
oboznámila s výsledkami následnej finančnej kontroly č. 1/2018 zameranej na vykonávanie základnej 
a administratívnej finančnej kontroly v obci. Poukázala na pochybenia a nedostatočné zabezpečenie  
finančnej kontroly, ktorou je obec povinná overovať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť 
finančných operácií, čím dochádza k porušeniu zákona o finančnej kontrole ako aj zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Táto sa nerobí v čase čerpania, ale dodatočne. Odporučila 
vypracovať smernicu o finančnej kontrole a tiež smernicu pre obeh účtovných dokladov. Lehota pre 



nápravu je do 30.06.2018. Na otázku poslankyne Ing. Anny Parákovej, kto vypracuje smernicu, pani 
hlavná kontrolórka odpovedala, že by to mal byť zamestnanec obce, najvhodnejšie pani ekonómka.  

10.2 Uznesenia k žiadostiam    

Uznesenie č. 24-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo čiastočne vyhovuje žiadosti ŠK Hamuliakovo zo dňa 
14.3.2018 pod značkou 218/2018, o poskytnutie dotácie na rok 2018 a schvaľuje poskytnutie dotácie 
vo výške 3500,00 Euro.  
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomný 1 (Štefan Olajec) 

Uznesenie č. 25-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti OLD Boys Hamuliakovo zo dňa 28.2.2018 
pod značkou 174/2018, o poskytnutie dotácie na rok 2018 a schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 
500,00 Euro.  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Ing. Darina Balková, Štefan Olajec) 

 

Uznesenie č. 26-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Občianskeho združenia Hamuliakovské 
deti zo dňa 28.2.2018 pod značkou 176/2018, o poskytnutie dotácie na rok 2018 pre hamuliakovské 
mažoretky a schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške stanovenej v rozpočte 330,00 Euro.  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Ing. Darina Balková, Štefan Olajec) 

 

Uznesenie č. 27-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo čiastočne vyhovuje žiadosti MOJDS Hamuliakovo zo dňa 
4.12.2017 pod značkou 1094/2017, o poskytnutie dotácie na rok 2018 a schvaľuje poskytnutie dotácie 
vo výške 1000,00 Euro. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Ing. Darina Balková, Štefan Olajec) 

 

Uznesenie č. 28-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo čiastočne vyhovuje žiadosti CSEMADOK -ZO Hamuliakovo zo 
dňa 13.12.2017 pod značkou 1097/2017, o poskytnutie dotácie na rok 2018 a schvaľuje poskytnutie 
dotácie vo výške 400,00 Euro. 
 



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

 

Uznesenie č. 29-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo čiastočne vyhovuje žiadosti Občianske združenie GUTORFUN 
zo dňa 14.3.2018 pod značkou 214/2018, o poskytnutie dotácie na rok 2018 a schvaľuje poskytnutie 
dotácie vo výške 300,00 Euro. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Ing. Darina Balková, Štefan Olajec) 

 

Uznesenie č. 30-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti MOJDS Hamuliakovo zo dňa 4.12.2017  
o bezplatné užívanie priestoru kultúrneho domu pre činnosť Klubu dôchodcov v roku 2018, malá sála 
pondelky 15,00-18,00 a veľká sála na organizovanie kultúrnych akcií pre verejnosť podľa potreby po 
odsúhlasení termínov obcou. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Ing. Darina Balková, Štefan Olajec) 

 

Uznesenie č. 31-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Mariána Mráza a s manželkou 
Bronislavou Mrázovovou, Malogútorska 291/2, 90043 Hamuliakovo zo dňa   28.2.2018 pod značkou 
181/2018, o zrušenie predkupného práva v prospech Obce Hamuliakovo na pozemku v k.ú. 
Hamuliakovo, p.č. 544/7 reg. C a p.č. 544/48, reg.C, vyznačeného na LV 497 v časti C ako ťarcha V-
940/93. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Ing. Darina Balková, Štefan Olajec) 

10.3 Žiadosť pána Horvátha o prenájom, alebo predaj pozemku pri hrádzi za účelom prevádzkovania 
cukrárne. Poslanci sa vyjadrili, že táto oblasť je v ochrannom pásme a preto by sa k žiadosti museli 
vyjadriť Pamiatkový ústav. Taktiež skonštatovali, že nevidia dôvod, prečo by mali ísť priamym výberom. 
V prípade záujmu by určite išli formou verejnej výzvy. Nakoniec viacerí dodali, že by privítali cukráreň 
v obci, ale na inom mieste. Bolo prijaté uznesenie: 

 Uznesenie č. 32-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti p. Tibora Horvatha, 90043 Hamuliakovo 
2010 zo dňa 4.4.2018 pod značkou 286/2018 o predaj/prenájom pozemku vo vlastníctve obce 
Hamuliakovo  p.č. 360/26 reg. E, k.ú. Hamuliakovo. 
 
Schválené v počte hlasov 4 ( Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, 
Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  



Proti: v počte hlasov 1 ( Mária Gaspareková,) 
Zdržali sa hlasovania: v počte hlasov 1 (Ing. Darina Balková) 
Neprítomný 1 (Štefan Olajec) 

10.4 Žiadosť pána Petra Schnóbla 

Uznesenie č. 33-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Petra Schnóbla, Cintorínska ulica, 90043 
Hamuliakovo zo dňa 7.2.2018 pod značkou 113/2018 a súhlasí s prenájmom veľkej sály kultúrneho 
domu dňa 29.6.2018 pri príležitosti oslavy narodenín. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomný 1 (Štefan Olajec) 

10.5 Žiadosť pána starostu Jozefa Schnóbla – zaplatenie faktúry za zemné práce a makadam 
vysypaný na provizórny chodník smerom na ulicu Rybárska. Poslanci sa zhodli, že chodník do tejto 
lokality je potrebný. Preto bol zámer zaradený aj do Zmien a dodatkov k územnému plánu 8/2015. Po 
schválení týchto by bolo možné pozemky vyvlastniť a vybudovať riadny chodník. Bohužiaľ proces 
odsúhlasovania ZaD ÚP sa na OÚ neustále preťahuje. Poslankyňa Gaspareková odôvodnila 
vybudovania provizórneho chodníka bezpečnosťou chodcov do tejto lokality. Poslanci sa zhodli, že 
dôvod je legitímny a chodník plní provizórnu funkciu. Niektorí poslanci namietali, že aj obyvatelia 
Dunajskej Riviéry sa môžu pýtať, prečo sa podobným, aspoň provizórnym spôsobom nevyriešil aj 
prístup do Dunajskej Riviéry. Aj tam ho občania potrebujú a ich požiadavka je legitímna. Poslanci 
konštatovali, že postup realizácie nezodpovedá správnemu postupu pri objednávaní služieb. 
Fakturovaná  čiastka 1800 euro presahuje limit, o ktorom môže starosta rozhodovať samostatne. Mal 
sa urobiť prieskum trhu a v prípade prekročenia limitu pre samostatné rozhodovania p. starostu 
mali  byť poslanci o hodnote prác a materiálu vopred informovaní, malo to byť vopred odsúhlasené - 
odhadovaná výška. Pani hlavná kontrolórka obce dodala, že najhoršie je to, že takéto náklady neboli 
zahrnuté v rozpočte, viď bod 10.1. 
Tiež bola položená otázka, či existujú nejaké dohody resp. zmluvy s vlastníkmi pozemkov, že títo 
súhlasia s uložením makadamu a úpravou terénu. 
Zástupkyňa starostu pani Mária Gaspareková navrhla, aby sa platba prerokovala na nasledujúcom 
zasadnutí OZ, keď bude prítomný aj pán starosta. 

O 21:00 odišla poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi. 

10.6 Kompetencie na Stavebnom úrade Hamuliakovo. Prítomní hovorili o výsledkoch práce 
stavebného úradu v súvislosti s pôsobením Ing. Pavnicovej, ktorá tu mala pôsobiť do konca roku 2017, 
no na stavebnom úrade naďalej pôsobí a svoju prácu fakturuje. Poslanci argumentovali, že nie je jasné, 
aká zmluva bola uzatvorená, pretože im nebola predložená na schválenie, ani nie je zverejnená. 
V rozpočte nie sú na takéto služby vyčlenené prostriedky.  Poukázali tiež na to, že Ing. Pávnicová odnáša 
zo stavebného úradu materiály, ktoré sú dôverné (dokonca ani poslancom nie je umožnené do nich 
nahliadnuť). Bolo poukázané aj na to, že práve ona rieši na stavebnom úrade úkony týkajúce sa väčších 
developerských projektov v obci, nie poverený vedúci zamestnanec. Hlavná kontrolórka obce Ing. 
Ľubica Jančoková žiadala, aby sa urobil prehľad výkonov stavebného úradu, aby sme vedeli vykázať 
prácu zamestnancov, aby sa vedelo, kto aký je výkonný – t.j. koľko bolo vydaných stavebných povolení, 
koľko bolo vydaných rozhodnutí, atď. Potrebujeme mernú jednotku na vykázanie výsledkov.  
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že žiadala stavebný úrad o výstupy, načo dostala odpoveď, 
že práca zamestnanca stavebného úradu sa nedá merať. Ostatní poslanci pritom argumentovali, že aj 
na iných stavebných úradoch sú zverejňované tabuľkové prehľady s presne definovanými výkonmi 
a tiež osoby za to zodpovedné. Tak by to malo fungovať aj u nás.  



10.7. Riešenie Ambulancie pohotovostnej služby verzus LSPP Šamorín. Poslankyňa Ing. Anna 
Paráková uviedla, že v súvislosti so žiadosťou boli identifikované 4 obce, ktoré sú v skupine evidované, 
ale tieto poplatky neplatia. Napriek kladnému stanovisku poslancov predĺžiť túto zmluvu je potrebné 
zistiť, ako dotknutá ambulancia pristupuje k pacientom z týchto obcí, teda či obec Hamuliakovo 
neprispieva aj na starostlivosť obyvateľov obcí, ktoré sa na prevádzke nepodieľajú. Pán starosta bol 
s týmto oboznámený a preto je potrebné počkať na informáciu od neho. 

10.8 Žiadosti súvisiace s nájomnými bytmi. Prítomní poslanci hovorili o potrebe zjednotenia 
potvrdení k žiadosti o nájomný byt, aby žiadatelia poskytli presné, relevantné, dôveryhodné a pravdivé 
údaje k žiadosti o byt. Preto sa rozhodlo, že v budúcnosti žiadatelia budú musieť predložiť aj výpis 
svojich príjmov z daňového úradu. Tiež sa prejednávala žiadosť p. Kuchára o prihlásenie syna na trvalý 
pobyt. Boli prijaté uznesenia: 

Uznesenie č. 34-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Alexandra Kuchára, Hamuliakovo 1012 
zo dňa 27.02.2018 pod značkou 171/2018 a súhlasí s prihlásením syna p. Friedla Tibora a družky Aleny 
Siegelovej na trvalý pobyt do nájomného bytu na ulici Vrbovej 395/13, byt č. 2/3 po dobu trvania 
nájomného pomeru. 
 
Schválené v počte hlasov 1 ( Ing. Anna Paráková)  
Proti: v počte hlasov 3 ( Mária Gaspareková, Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová) 
Zdržali sa hlasovania: v počte hlasov 1 (Ing. Ludmila Goldbergerová) 
Neprítomní 2 (Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
 

10.9 

Uznesenie č. 35-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje objednávku na práce spojené s evidenciou, 
zatrieďovaním, uložením, označením a ochranou registratúrnych záznamom firmou PREAS M, s.r.o. 
Topoľová 21, 90043 Hamuliakovo v hodnote prác max. 1700 Euro. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková)  
Neprítomní 2 (Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

K bodu  11. Rôzne 
 
11.1 Chodník na Dunajskú riviéru – krátku informáciu podala poslankyňa Ing. Anna Paráková. 
Povedala, že dnes doručila geodetka, Ing. Fenclová geometrický plán s určením trasovania chodníka 
a uviedla, že trasovanie chodníka je podľa požiadaviek obce aj v teréne vyznačené. Následne prebehnú 
rokovania so SPF, Vodohospodárskou výstavbou a Slovenským vodohospodárskym podnikom, potom 
bude jasné, či sa môže začať realizácia. 
 
 
11.2 Poslankyňa Ing. Darina Balková tlmočila žiadosti obyvateľov obce – vlastníkov psov, či je možné 
osadiť viac košov na psie exkrementy. Prítomní prerokovali možnosti a zhodli sa na tom, že peniaze 
vyzbierané na daniach za psov sú určené práve na takéto účely. Bolo prijaté uznesenie: 
 
Uznesenie č. 36-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje zakúpenie 15 ks nádob na psie exkrementy. 
 



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

 
 
K bodu  12. Záver 
 
Zástupkyňa starostu obce pani Mária Gaspareková poďakovala všetkým za účasť a o 21:50 h ukončila 
zasadnutie OZ. Termín nasledujúceho zasadnutia OZ bol určený na 23.05.2018 o 17:00 v KD 
Hamuliakovo. 

 

 

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

Ing. Simona Lacková 

 

   

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

                  starosta obce – v.z. Mária Gaspareková 

 

 

Overovatelia:  

 

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

Ing. Juliana Krajčírová      Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

 
 


