
Zápisnica  
Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 07. 02. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          p. Jozef Schnobl, starosta obce 

Poslanci : Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila   Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová ,p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková,  

 

Neprítomní:      Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

 

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  
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Vysporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam 
6. Vysporiadanie obecných pozemkov 
7. Verejné obstarávanie MŠ 
8. Modernizácia verejného osvetlenia 
9. Došlá pošta 
10. Rôzne  
11. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ otvoril p. Jozef Schnóbl, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  
Ospravedlnená poslankyňa: Mgr. Ildikó Lengyel Világi. 
Pán starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová 

Návrhová komisia:           Ing. Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová 

Zapisovateľka:    Ing. Simona Lacková 
 
Hlasovanie: 
za:                                6 (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila   Goldbergerová, Ing. 
Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková) 
proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi)         
 
 



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, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková) 
proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi)      
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu  
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Vysporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam 
6. Vysporiadanie obecných pozemkov 
7. Verejné obstarávanie MŠ 
8. Modernizácia verejného osvetlenia 
9. Došlá pošta 
10. Rôzne  
11. Záver 

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
Predložila hlavná kontrolórka obce.. 
Uviedla, že stav je rovnaký ako k 05.12.2017. 
Rozpracované uznesenia sú nasledovné: 
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 
16/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemku - "Rezidencia aktívnych seniorov" (odplatne 
a za podmienok v súčinnosti so Slov. pozemkovým fondom)-  neuzavretá 
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 
42-OZ/2017 odkúpenie VO, komunikácie, chodníky -projekt "Obytná zóna - Lokalita Pri hrádzi" za 1 €                      
(ABM Realing) - detto, musia predložiť technické správy 
53-OZ/2017 p. Molnár - zámena pozemkov   - nepodpísaná 
54-OZ/2017 nájomná zmluva s p. Molnárom  -      detto 
 



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 
 
Poslankyňa Ing. Darina Balková položila otázku k uzneseniu 74/OZ 2015 – vybudovanie autobusovej 
zastávky v časti Dunajská Riviéra. Pán starosta odpovedal, že už je vyhotovené osvetlenie, momentálne 
sa rieši vybudovanie chodníka a keď bude kolaudácia, autobus tu bude môcť zastavovať. Poslankyňa 
povedala, že práve na to sa pýta, kedy bude kolaudácia. Pán starosta odpovedal, že kolaudácia 
prebieha a budúci mesiac by to mohlo byť ukončené. 
Pokračoval, že by chcel uviesť aj pár faktov týkajúcich sa budovania chodníka na Dunajskú riviéru. Ing. 
Fenclová dostala úlohu vypracovať zameranie – polohopisné body, keď bude toto hotové, dôjde 
k rokovaniam s vlastníkmi pozemkov – Slovenský vodohospodársky podnik a Vodohospodárska 
výstavba. Vodohospodárska výstavba sa písomne vyjadrila, že nechce tieto pozemky prenajímať, ale 
že ich chce obci odpredať.  
Ďalej pán starosta uviedol, že boli zahájené aj práce na autobusových zastávkach medzi Hamuliakovom 
a Kalinkovom. Kvôli bezpečnosti sa vysypú makadamom, aby občania nechodili priamo po hlavnej 
ceste. Na otázku poslankyne Ing. Dariny Balkovej, či boli predmetné pozemky vysporiadané odpovedal, 
že s vlastníkmi pozemkov sa rokuje. Keďže nejde o stavbu, len úpravu povrchu makadamom, nie sú 
potrebné žiadne povolenia. Pani poslankyňa pokračovala a opýtala sa, prečo je takáto intervencia 
možná v časti obce medzi Kalinkovom a Hamuliakovom a v časti Dunajská riviéra sa to rieši už od roku 
2013 a stále žiadne výsledky. Pán starosta povedal, že tam sú úplne iné podmienky. Pani poslankyňa 
opakovane uviedla, že si stojí za tým, že developeri mali byť zaviazaní podmienkou výstavby chodníka 
a zastávky, predtým ako dostali stavebné povolenie na svoje zámery. Povedala, že toto pán starosta 
verejne prisľúbil a nedodržal. Pán starosta odpovedal, že takéto podmieňovanie už nebude možné, 
pretože developeri platia príspevok na rozvoj. Povedal tiež, že podmienku nedal aj preto, že mal ako 
predstaviteľ obce veľmi dobré vzťahy s developermi a títo tiež investovali nemalé prostriedky na rozvoj 
obce. Možno nemáme chodník, ale máme niečo iné. Potom sa vzťahy pokazili aj preto, lebo poslanci 
rozhodli tak ako rozhodli. Vyzval prítomných, aby sa pokúsili pokračovať v začatej práci, aby mu ako 
predstaviteľovi obce pomáhali. O slovo požiadal občan Hamuliakova pán Sorokáč, ktorý sa opýtal, že 
ak má pomáhať, prečo mu bolo zamietnuté nahliadnuť do stavebného povolenia, o ktoré žiadal. Pán 
starosta odpovedal, že na zasadnutí OZ nebude riešiť takéto otázky. Vyzval pána Sorokáča, aby spísal 
svoje požiadavky a on sa mu k nim písomne vyjadrí. Chce takto predísť tomu, aby sa šírili poplašné 
správy po internete. Pán Sorokáč sa opýtal, či je podľa pána starostu zápisnica zo zasadnutia stavebnej 
komisie, ktorá bola oficiálne zverejnená na internete šírením poplašných správ. Pán starosta sa opýtal, 
či pán Sorokáč myslí na počet parkovacích miest v stavebnom povolení. Pán Sorokáč odpovedal, že nie, 
myslí na stavebné povolenie, ktoré nie je v súlade s ÚP – počet nadzemných podlaží, definícia prízemia 
a podzemia. Stavebná komisia dala k tomu stanovisko a nik ho nerešpektoval. Pán starosta uviedol, že 
dnes na to odpovedať nebude. Opakovane vyzval pána Sorokáča, aby dal svoje pripomienky písomne, 
zvolá sa komisia za účasti stavebného úradu a veci sa prerokujú.  
Prítomní sa vrátili k sľubu vybudovania chodníka na Dunajskú riviéru, pani hlavná kontrolórka obce 
položila otázku, či sa plánuje chodník stavať z poplatku za rozvoj, ktorý bol vyrúbený developerovi p. 
Liškovi. Pán starosta odpovedal, že nie. Poslankyňa Ing. Anna Paráková, sa opýtala, či pán Liška už 
zaplatil poplatok za rozvoj za bytové domy pri hokejovej hale, keďže už v decembri dostal stavebné 
povolenie. Pán starosta odpovedal, že ešte nie. 



Poslankyňa Ing. Balková uviedla, že sa jej jedná práve o skolaudovanie autobusovej zastávky, ktoré trvá 
príliš dlho, pretože pán Adamkovič dodržal svoj záväzok a zastávku postavil do konca marca 2017, tak 
ako to sľúbil. Odvtedy už prešiel skoro jeden rok a autobusová zastávka stále nie je skolaudovaná. 
 
O slovo požiadali prítomní obyvatelia obce Hamuliakovo, ktorí čakajú na ukončenie ÚP 8/2017. Pán 
starosta uviedol, že na obec prišli materiály od spracovateľky ÚP. Chýba vyjadrenie okresného úradu, 
paragraf 25. Kvôli tomuto nie je možné ÚP 8/2017 ukončiť. Na toto oznámenie reagoval pán Tibor 
Ivančaj. Povedal, že má dojem, akoby to niekto schválne zdržiaval. Už na zasadnutí OZ v decembri 2017 
bolo povedané, že je to pripravené a bude to vyvesené. Takto sa to už odďaľuje veľmi dlho. Opýtal sa 
tiež, prečo sa neustále riešia chodníky v extraviláne obce a v samotnej obci tieto nie sú poriešené. 
Požiadal, aby bolo v zápisnici uvedené, že on už nebude chodiť riešiť tieto veci, ale pošle svojho 
právnika. Vyžiada si celý harmonogram toho, ako sa vo veci postupovala, čo bolo kedy poslané a čo 
vrátene. Poslankyňa Ing. Anna Paráková podobne ako aj pán starosta vysvetlili pánovi Ivančajovi, že 
rovnako obec čaká na toto vyjadrenie a má zviazané ruky. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa obrátila 
na pani právnu zástupkyňu s otázkou, či je to bežné, že sa takto veci zdržujú, či nie sú nejaké záväzné 
lehoty. Pani právna zástupkyňa odpovedala, že okresný úrad má na vyjadrenie 30 dní, na čo poslankyňa 
odpovedala, že my čakáme už dva a pol roka. Pán Ivančaj znovu zopakoval, že má podozrenie, že to 
niekto zámerne zdržuje a opustil rokovaciu miestnosť. 
 
K bodu 5. Vysporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam 
 
Prítomní sa dohodli, že tento bod bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí OZ. 
 
 
K bodu 6. Vysporiadanie obecných pozemkov 
 
Pani právna zástupkyňa uviedla, že na základe dohôd, ktoré sa uzavreli v decembri 2017, boli na 
zasadnutie OZ pozvaní občania Hamuliakova, ktorí užívajú obecné pozemky a boli vyzvaní na ich 
vysporiadanie. Pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková povedala, že bolo urobených viac 
znaleckých posudkov, ktoré však ľudia nerešpektujú. Pokračovala, že odznel návrh, aby sa zaplatila 
jednotná cena 10 €/m2. 
Slova sa ujala právna zástupkyňa občanov, ktorá slovne zaútočila na prítomných s poznámkou, že na 
OÚ bolo doručených niekoľko listov, kde sa občania dotazovali, aby bolo doložené, ako obec nadobudla 
tieto pozemky. Ani na jeden list nedostali odpoveď. Pokračovala, že títo ľudia sa o pozemky dlhé roky 
starali, že boli ochotní si pozemky vydržať a obec žiada, aby za ne platili. Opýtala sa akým právom, 
pokračovala, že podá žalobu a že občania určite vyhrajú. Obec vraj porušila zákon, tým že sa nevyjadrila 
k ich žiadosti o vydržanie, ale následne ich vyzvala aby ukončili údržbu zabratých obecných pozemkov. 
Ing. Anna Paráková uviedla, že práve naopak, obec bola iniciátorom riešenia zabratých pozemkov po 
tom, ako ona urobila kontrolu obecných pozemkov a ich zabratie. 
Právna zástupkyňa obce reagovala, že takéto prípady sa nedajú riešiť vydržaním. Tiež povedala, že sa 
jedná o obecný majetok a je na zastupiteľstve, akú určia odkupnú cenu. Poslankyňa p. Mária 
Gaspareková poznamenala, že v dávnejšej minulosti sa niektorým občanom Hamuliakova v takýchto 
prípadoch odpredali pozemky za symbolické ceny. Ostatní poslanci ale uviedli, že niektorým občanom 
sa neskôr predali obecné pozemky za cenu podľa znaleckého posudku. Pán starosta poukázal na to, že 
medzi žiadateľmi sú aj sociálne prípady a že treba na to brať ohľad. Poslankyňa Ing. Ludmila 
Goldbergerová uviedla, že toto sa nemôže riešiť paušálne, navrhla, aby sa určili kritériá, podľa ktorých 
sa bude postupovať. Inak prihliadať na tých, ktorí tam dlhé roky žijú a starali sa o pozemky a inak na 
tých, ktorí ich špekulatívne priplotili, hoci vedeli, že sú to obecné pozemky. Prítomní sa dohodli, že 
právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková vypracuje VZN, kde budú uvedené podmienky a kritériá. 
VZN bude podľa zákona vyvesené a všetci zainteresovaní budú mať možnosť vyjadriť sa k nemu. 
 



K bodu 7. Verejné obstarávanie MŠ 

Krátku informáciu podal starosta obce pán Jozef Schnóbl. Uviedol, že prípravy finalizujú. Pre výstavbu 
MŠ bola ako víťazný uchádzač o zákazku v rámci verejného obstarávania vyhodnotená firma z Prešova, 
ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Koncom marca by sa mali zahájiť práce. Počas jarných prázdnin sa MŠ 
presťahuje do budovy starej ZŠ. Kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková sa opýtala na cenu, ktorú 
ponúkla firma. Pán starosta uviedol, že cena je okolo 815.000 €, čo je nižšie ako sa počítalo.  
 
 
K bodu 8. Modernizácia verejného osvetlenia 

K tomuto bodu sa vyjadrila poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová. Preskúmala ponuku, ktorú obec 
dostala od firmy Led Arena a vyhodnotila ju ako nevyhovujúcu pre obec. Na jednej strane ponuka 
neriešila to, čo obec potrebuje, na strane druhej cena bola priveľmi vysoká, investícia dosahovala okolo 
84.000 € pre územie celej obce a bolo potrebné dofinancovanie z rozpočtu. Podľa jej výpočtov je 
v momentálnej finančnej situácii oveľa prijateľnejšie pre obec riešiť len rekonštrukciu pôvodného 
osvetlenia v starej časti obce. Pri cene do 250 Euro/ks je návratnosť do 48 mesiacov. Ak by sa teda 
podarilo dohodnúť splátky za dielo na 4 roky, obec by zaplatila túto rekonštrukciu z úspor na elektrickej 
energii a neboli by potrebné žiadne dodatočné financie. Ako prvý krok, ktorý treba urobiť je 
zmapovanie koľko a výkonovo akých žiaroviek potrebujeme a ako druhý krok, treba vyhlásiť verejnú 
súťaž. Keď bude zmapovaná situácia, tento bod by sa zaradil na prerokovanie do nasledujúceho 
zasadnutia OZ. 

K bodu 9. Došlá pošta 

9.1 Žiadosť spoločnosti SWAN o prenájom pozemku vo vlastníctve obce pre stožiar slúžiaci na 
šírenie signálu mobilného operátora. V skratke žiadosť predniesla predstaviteľka spoločnosti SWAN, 
ktorá uviedla fakty. Ing. Anna Paráková uviedla, že obec nedisponuje v tej časti obce ako uviedli 
v žiadosti na základe merania  žiadnym pozemkom. Odporučila im posunúť stožiar čo najďalej od 
obytnej časti a rokovať so súkromnými vlastníkmi pozemkov. Poslankyňa Ing. Darina Balková sa 
jednoznačne postavila proti zámeru stavať takýto vysielač v obytnej zóne. Argumentovala silným 
žiarením, ktoré je nebezpečné pre ľudský organizmus. Pán starosta povedal, že OZ sa vyjadrí k žiadosti, 
keď si ju preštuduje. 

9.2 Ponuka zapojenia obce do verejnej súťaže. Ponuku predniesol člen výboru vedenia ŠK 
Hamuliakovo JUDr. Trnka. Oznámil, že boli vypísané dve výzvy, prvá sa týka príspevku na športové 
vybavenie v sume od 5.000 – do 9.000 € (dresy, kopačky...), druhá výzva je na ihrisko s umelou trávou, 
kde sa sumy pohybujú do 30.000 €. On sám je ochotný žiadosti spracovať a podať, potrebuje len súhlas 
OZ obce, nakoľko sa ihrisko má nachádzať na pozemku vo vlastníctve obce. Tiež uviedol, že spoluúčasť 
obce je 5% (čo je maximu 2.000 €), ak by aj obec nemala na to peniaze, športový klub je ochotný aj 
toto zariadiť prostredníctvom sponzorov. Pán starosta doplnil, že o tom sa hovorilo aj na porade a že 
navrhuje, aby sa do toho išlo. Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 1-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s podaním žiadosti o dotáciu na vybudovanie 
multifunkčného ihriska na Úrad vlády SR na parcele č. 640/12 Reg. „C“ s 5 % spoluúčasťou obce. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 



Uznesenie č. 2-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. 
polrok 2018. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Uznesenie č. 3-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly 
v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hamuliakovo 
za rok 2017 

9.3 Žiadosť o pridelenie obecného bytu. Situáciu s obecnými bytmi priblížila predsedníčka sociálnej 
komisie Ing. Juliana Krajčírová. Oznámila, že sa uvoľnil trojizbový byt a že sú traja žiadatelia. Prvá rodina 
s tromi deťmi zatiaľ nedoložila všetky potrebné doklady, druhá rodina prekračuje príjem, podmienky 
spĺňajú dôchodcovia – manželia. Poslankyňa tiež uviedla, že čoskoro budú k dispozícii ďalšie dva byty. 
O slovo požiadala poslankyňa pani Mária Gaspareková, vyjadrila nesúhlas s tým, že by sa mal trojizbový 
byt prideliť dôchodcom. Poukázala na situáciu mladej rodiny s tromi deťmi, pričom jedno z detí má 
vážne zdravotné problémy. Prítomní sa však zhodli, že vo VZN boli zadefinované podmienky 
prideľovania bytov a treba ich dodržať. Bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 4-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo v zmysle Dodatku č. 1 k VZN 5/2015 schvaľuje poradovník 
uchádzačov pre pridelenie trojizbového bytu na Vrbovej ulici č. 395/16 byt 2/3 a súhlasí s uzavretím 
nájomnej zmluvy na 6 mesiacov od 1.3.2018. 
 

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória 

1 Kuchár Alexander 4.9.2017 Žiadateľ s manželkou 

 
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, 
Štefan Olajec)  
Zdržali sa 2 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

9.4 Žiadosť volejbalového klubu zastúpeného Mgr. Soňou Púryovou o poskytnutie zľavy na 
telocvičňu. Bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 5-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje  žiadosti Mgr. Soni Púryovej v zastúpení ŠK 
Hamuliakovo Volejbal zo dňa 17.2.2018 naša zn. 49/2018 o poskytnutie zľavy na platbu telocvične 
a zároveň určuje výšku poplatku za mesiace september a október 2017 vo výške 215,80€ za ženy 
a 597,60€ za juniorov.   



 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

9.5 Žiadosti o prenájom kultúrneho domu  

Uznesenie č. 6-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Silvii Kovácsovej zo dňa 8.1.2018 naša zn. 
3/2018 o prenájme kultúrneho domu dňa 15.9.2018 za účelom usporiadania svadby.    
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Uznesenie č. 7-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Miroslava Prítrského zo dňa 17.1.2018 
naša zn. 53/2018 o prenájme kultúrneho domu a ubytovania dňa 14.4.2018 za účelom usporiadania 
oslavy.    
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

V súvislosti so žiadosťami poslanci upozornili na to, že so susedmi bolo dohodnuté, že sa na jar bude 
riešiť problematika odhlučnenia KD.  Poslankyňa Ing. Anna Paráková povedala, že zvolá komisiu 
a  rozpracujú alternatívy protihlukovej steny. Na komisiu budú prizvaní aj susedia, ktorých sa to týka. 

9.7 Žiadosť o bezodplatné poskytnutie priestorov KD pre letný tábor Hamuliakovo. Poslanec pán 
Štefan Olajec v súvislosti s týmto bodom uviedol, že je to tak trochu precedens a že predstavitelia ŠK 
Hamuliakovo sa zhodli na tom, že by bolo vhodné, keby sa aj za tábor zaplatila aspoň symbolická cena. 
Začalo debata o tom, že v lete sa kultúrny dom nevyužíva, t.j. obec neprichádza o žiadne príjmy 
z komerčného prenájmu, o tom, že v lete sa ani nekúri, ako aj o tom, že ŠK využíva telocvičňu v čase, 
kedy by mohla byť použitá na komerčné účely. Nakoniec sa dohodlo, že za tábor sa zaplatí. Bolo prijaté 
uznesenie. 

Uznesenie č. 8-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Občianskeho združenia Hamuliakovské 
deti zo dňa 10.1.2018 evidovanej pod číslom 34/2018 a súhlasí s poskytnutím priestorov veľkej sály 
Kultúrneho  domu a telocvične (v prípade nepriaznivého počasia) resp. veľkej sály Kultúrneho domu a 
športového areálu (v prípade dobrého počasia) v termínoch 9.-13.7.2018 a 16.-20.7.2018, vždy 
pondelok až piatok 8:00 - 16:00 hod. za paušálny nájom 200 Euro/týždeň. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

9.8 Žiadosť pani Ersekovej o odpredaj pozemku, ktorá už bola v minulosti prerokovaná. Bolo 
prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 9-OZ/2018 



Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti pani Ing. Agáta Érseková č. 26/2018, zo 
dňa 9.1.2018 o predaj podielu 1/6 obce v pozemkoch p.č. 811/10 reg. C o výmere 83 m2 a 816/2 reg. 
E o výmere 4777 m2 vedených na LV 394 za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

9.9 Správcovská zmluva týkajúca sa obecných bytov. Keďže bola predložená v deň zasadnutia OZ, 
prítomní sa dohodli, že ju preštudujú a stretnú sa 21.02.2018 na jej odsúhlasenie. 

9.10 Žiadosť obyvateľov ulice Poľná o zvolanie pracovnej komisie vo veci prerokovania ÚP zóny. 
Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že požiadavka vypracovania Územného plánu zóny je už teraz 
v riešení, pretože táto časť obce spadá pod Hornú Vrbinu, na ktorú práve teraz obec obstaráva ÚP zóny, 
takže v tomto kontexte sa bude riešiť aj ulica Poľná. Návrh Zadania ÚP zóny je v tomto čase na 
Okresnom úrade v Bratislave na posúdení. Povedala však, že sa nebráni zvolaniu pracovnej komisie 
kvôli ostatným bodom žiadosti a tak sa prítomní dohodli, že sa stretnú dňa 22.02.2018 o 07:30. 
Obyvateľom ulice Poľná budú zaslané pozvánky. 

9.11 Žiadosť pána Kováčika o zaradenie do rokovania OZ - schválenie Územného plánu obce ZaD 
8/2015. Ing. Anna Paráková uviedla, že OZ nemôže schváliť na dnešnom zasadnutí ÚP ZaD 8/2015, 
pretože ešte nemá záverečné stanovisko Okresného úradu v Bratislave podľa par. 25 stavebného 
zákona. Po doručení stanoviska bude vyvesený návrh VZN o záväznej časti ZaD 8/2015 na 30 dní. Až 
následne OZ schváli ÚP ZaD 8/2015 a vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri 
prerokovaní ZaD 8/2015. Za tým schváli VZN, ktorým vyhlási záväznú časť ZaD 8/2015 a následne sa 
VZN vyvesí na 15 dní, kedy nadobudne účinnosť. Uviedla, že prekontrolovala v archíve schvaľovanie 
doterajších Zmien a Doplnkov ÚP obce a takto boli aj v minulosti schvaľované. 

K bodu  10. Rôzne 
 
10.1 Predsedníčka stavebnej komisie Ing. Anna Paráková požiadala o odvolanie dvoch členov 
komisie, ktorí sa odsťahovali a zároveň menovanie dvoch nových členov komisie. Podobne požiadali o 
zmeny aj predseda športovej komisie pán Štefan Olajec a predsedníčka finančnej komisie pani Mária 
Gaspareková. Boli prijaté uznesenia. 
 
Uznesenie č. 10-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo odvoláva pána Ing. Petra Karnasa z funkcie člena Komisie pre 
výstavbu, územné plánovanie a dopravu ku dňu 7.2.2018.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Uznesenie č. 11-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo odvoláva Ing. Pavla Cesneka z funkcie člena Komisie pre 
výstavbu, územné plánovanie a dopravu ku dňu 7.2.2018.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Uznesenie č. 12-OZ/2018 



Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo volí pani Ing. Vieru Hanuljakovú do funkcie člena Komisie pre 
výstavbu, územné plánovanie a dopravu s účinnosťou odo dňa 8.2.2018.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Uznesenie č. 13-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo volí pána Jozefa Sorokáča do funkcie člena Komisie pre 
výstavbu, územné plánovanie a dopravu s účinnosťou odo dňa 8.2.2018.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

 

Uznesenie č. 14-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo volí pani Mgr. Evu Koricinu do funkcie člena Komisie 
finančnej a pre správu obecného majetku s účinnosťou odo dňa 8.2.2018.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Uznesenie č. 15-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo odvoláva pána Tibora Lengyela z funkcie člena Komisie pre 
rozvoj športu ku dňu 7.2.2018.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

Uznesenie č. 16-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo volí pána Petra Schnobla ml. do funkcie člena Komisie pre 
rozvoj športu s účinnosťou odo dňa 8.2.2018.   
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec)  
Neprítomná 1 (Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

 

10.2 Poslankyňa Ing. Darina Balková sa opýtala, či bola doriešená otázka ťarchy na pozemok, ktorý 
súvisí so žiadosťou pána Teleka o uložení potrubia na obecnom pozemku. Pani právna zástupkyňa 
odpovedala, že bola prizvaná nová znalkyňa a že čakáme na materiály. Až potom sa podpíše zmluva.  
 
10.3 Ďalšia otázka poslankyne Ing. Dariny Balkovej súvisela so zjednosmernením ulíc. Odpovedala, 
Ing. Anna Paráková, že prebieha prieskum trhu a na budúcom zasadnutí OZ by sa mala schvaľovať 
vybraná firma. Tiež informovala poslancov, že rokuje s dopravným inžinierom o návhu riešenia výjazdu 
zo Sadovej ulice na Dunajskú, kde dochádza ku kolízii kvôli ZŠ.. 
 
10.4 Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová pripomenula, že sa chystá Hamuliakovský spravodaj, aby  
jednotliví poslanci pripravili príspevky. 



 
10.5 Poslankyňa pani Mária Gaspareková otvorila otázku odvozu separovaného odpadu, konkrétne 
skla. Poukázala na to, že kontajnery sú neustále preplnené a treba preveriť, či ich nepoužívajú aj 
podnikatelia, konkrétne prevádzkovatelia pohostinských zariadení. Prítomní sa zhodli, že treba preveriť 
zmluvy podnikateľov týkajúce sa odvozu odpadu a aj reálne skontrolovať, či majú svoje nádoby 
a používajú ich. 
 
K bodu  11. Záver 
 
Starosta obce pán Jozef Schnóbl poďakoval všetkým za účasť a o 21:35 h ukončil zasadnutie OZ. Termín 
nasledujúceho zasadnutia OZ bol určený na 21.03.2018 o 17:00 v KD Hamuliakovo. 

 

 

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

Ing. Simona Lacková 

 

   

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

   starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

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

Ing. Darina Balková      Ing. Ludmila Goldbergerová 

 
 


