
Zápisnica  
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 23. 05. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Poslanci : Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová,  

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

Neprítomní: p. Mária Gaspareková 

 

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. Interná smernica – poplatok za rozvoj 
5. Modernizácia VO 
6. Pán Ernest Molnár – nájomná zmluva 
7. MŠ – krátka informácia 
8. Rôzne  
9. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril starosta obce pán Jozef Schnóbl. Ospravedlnil poslankyňu pani Máriu 
Gasparekovú, ktorá sa nezúčastnila zasadnutia OZ zo zdravotných dôvodov. Pán starosta skonštatoval, 
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, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, p. 
Štefan Olajec,  Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  1 (p. Mária Gaspareková) 
 
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
 



Pán starosta sa opýtal prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy, po konštatácii, že nik z prítomných 
pozmeňujúce návrhy nemá, 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo 
 
schválilo 
 
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  
 
Hlasovanie: 

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

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

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Interná smernica – poplatok za rozvoj 
5. Modernizácia VO 
6. Pán Ernest Molnár – nájomná zmluva 
7. MŠ – krátka informácia 
8. Rôzne  
9. Záver 

Pán starosta požiadal o výmenu bodov programu, najprv sa prerokoval bod 5. 
 
K bodu 5. Modernizácia verejného osvetlenia 
 
Pán starosta predstavil konateľa spoločnosti GREP, ktorý mal pripravenú prezentáciu. Pred jeho 
príhovorom požiadala o slovo poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová. Uviedla, že touto témou sa 
zaoberala poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi a neskôr aj ona sama. Spolu s pani ekonómkou 
a hlavnou kontrolórkou spravili analýzu a priradenie platieb za elektrickú energiu pre jednotlivé 
svetelné okruhy. Na základe toho poslankyňa začiatkom roka predniesla správu, kde bolo uvedené, že 
za určitých podmienok vie obec pokryť modernizáciu výlučne z úspor elektrickej energie, teda bez 
potrebných dodatočných finančných zdrojov. Odvtedy sa v tomto smere nerobilo nič a teraz prišla 
nová ponuka. Spoločne s konateľom spoločnosti GREP prešli celú obec, skonštatovali, že celá stará časť 
obce je vo veľmi zlom stave a navyše vo viacerých bodoch je  potrebné osadiť dodatočné lampy, aby 
bolo osvetlenie priebežné . Taktiež sa zistilo, že niektoré časti obce sú zbytočne duplicitne presvetlené, 
ale hlavne sa skonštatoval, že je potrebné vymeniť staré 150 Wattové žiarovky.  
Slovo dostal konateľ firmy GREP. Uviedol, že ide o nemeckú spoločnosť, ktorá je na našom trhu 5 rokov. 
Za túto dobu zrealizovala 44 projektov. Konkrétne spoločnosť riešila verejné osvetlenie aj v meste 
Šamorín. K Hamuliakovu uviedol konkrétne čísla: Je možné ušetriť 68%. V niektorých častiach obce 
treba osvetlenie ubrať, v iných zas doplniť. Uviedol, že svietidlá sú 27 Wattové, ale niekoľkonásobne 
lumenové.  Potvrdil konštatovanie poslankyne Ing. Goldbergerovej, že obec dokáže pokryť náklady na 
osvetlenie z úspor elektrickej energie. Konkrétne uviedol, že obec má 379 svietidiel, celkovo dostane 
432 nových. Na hlavnej ceste by boli silnejšie, v bočných uliciach slabšie svietidlá. Návrh bol osadiť aj 



nové svietidlá nad chodník smerom k bytovkám na Lipovej, zmeniť koncept osvetlenia parku, nasvietiť 
kostol a sv. Donáta, vymeniť svietidla aj pri Záhradkárskej oblasti. Nezohľadňoval lokality, o ktorých bol 
informovaný, že neboli obcou prevzaté a sú vo vlastníctve developerov. Uviedol, že v porovnaní 
s predchádzajúcimi ponukami, ktoré obec dostala, je rozdiel vo financovaní. Obec nemusí riešiť úver 
ani vopred použiť vlastné zdroje a nezaťažuje si tak rozpočet. Ich spoločnosť pracuje formou 
poskytovania služby, sama si zaisťuje financovanie. Obec počas doby trvania zmluvy spláca len čiastku, 
ktorú aktuálne ušetrí za energie. V tejto splátke je zahrnutý aj servis. V číslach uviedol, že podľa ich 
výpočtov by obec zo súčasných platieb za elektrickú energiu vedela zaplatiť znížené náklady na 
elektrickú energiu, splátku za službu súvisiacou s výmenou a servisom a navyše by obec vykázala 
úsporu až 2622 €. Obec teda nezaplatí nič navyše, ale ešte by ušetrila. Samozrejmosťou by bola 
garancia na 12 rokov a aj údržba. Po diskusii a návrhu občanov, aby boli na skúšku osadené svietidlá 
ponúkol, že toto sa môže realizovať na obcou určenom mieste. Na záver uviedol, že spoločnosť GREP 
je zapojená do projektu SLOVSEF – Zelený projekt.  
Poslankyňa Ing. Anna Paráková nakoniec dodala, že samozrejme takáto služba pre obec sa dojednáva 
formou verejnej súťaže. Na toto pán konateľ zareagoval, že to je samozrejmé, ich spoločnosť týmto 
spôsobom získala zákazky u obcí, ktoré uviedol v zozname referencií, a spoločnosť GREP sa veľmi rada 
do tejto súťaže zapojí. Jeho zámerom bolo oboznámiť poslancov s touto možnosťou realizácie 
a financovania. Na záver sa poďakoval prítomným za pozornosť. 
 
K bodu 4. Interná smernica – poplatok za rozvoj v splátkach 
 
Pán starosta požiadal pracovníka stavebného úradu, aby sa vyjadril k návrhu zmenenej smernice – 
Poplatok za rozvoj v splátkach. RNDr. Mikóci uviedol, že k došlo k zmene časového stanovenia splátok 
a to z dôvodu, aby bol časový priestor. Začiatok splátok sa presunul z 30 na 60 dní. Upravili sa zákonné 
ustanovenia, aby bolo všetko v súlade s VZN. Zásadnou zmenou je aj to, kto môže dostať od obce 
súhlasné stanovisko k žiadosti o splátky, a to len fyzická osoba. Splátky sa nevzťahujú na právnické 
osoby. Bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 39-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Internú smernicu obce Hamuliakovo č. 1/2018 
o rozhodnutí o povolení úhrady miestneho poplatku za rozvoj v splátkach. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková,) 

 
Na RNDr. Mikóciho mali prítomní ďalšie otázky. Ako prvá položila otázku poslankyňa Ing. Darina 
Balková, opýtala sa, kedy dôjde ku kolaudácii autobusovej zastávky na Dunajskej riviére. RNDr. Mikóci 
odpovedal, že už prebehlo kolaudačné konanie, malo by byť vydané stanovisko. Jediné čo ešte chýba, 
je geometrický plán. Po jeho doručení vieme rozhodnutie zverejniť. A potom, do 15 dní sa môže 
autobusová zastávka riešiť. Pán starosta doplnil, že už je dohodnuté, že autobusy tu budú hneď po 
tomto úkone zastavovať.  
Ďalšiu otázku položila poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová. Opýtala sa,  ako je to s poplatkami za rozvoj. 
Uviedla, že tento mesiac poslanci nedostali tabuľku kde sú vyčíslené príjmy z poplatkov za rozvoj. RNDr. 
Mikóci odpovedal, že nezaevidoval túto požiadavku, ale že vie tabuľku dodatočne doručiť.  Pokiaľ sa 
dohodnú na pravidelnosti, môže každý mesiac túto informáciu posielať. Poslankyňa upresnila, že 
tabuľku by bolo dobré dodať vždy pred zasadnutím zastupiteľstva. 
O slovo požiadal zástupca obyvateľov ulice Poľná, pán Kováčik. Povedal, že obyvatelia ulice Poľná 
podali dňa 16.5. žiadosť, aby bol ich bod zaradený do programu OZ, čo sa ale nestalo. Z OU nemali ani 
tú slušnosť, aby odpovedali a oznámili, že ich bod do programu zaradený nebude.  Uviedol tiež, že by 
rád riešil otázku ulice Poľná teraz, keď je prítomný aj pracovník stavebného úradu. Pán starosta 



zareagoval poznámkou, že obec má pripravený projekt a že sa chystá stretnutie 9. alebo 10. júna. 
Dovtedy sa ešte musí stretnúť s vlastníkmi pozemkov.  Pán Kováčik odpovedal, že bola zaslaná žiadosť, 
aby sa okamžite riešila situácia, ktorá je kritická. „Tieto reči už počúvame 1,5 roka a nič sa neudialo!“, 
dodal. „Chceme sa o našej lokalite baviť kým je tu RNDr. Mikóci zo stavebného úradu, pretože boli 
vydané stavebné povolenia protiprávne.“ Apeloval na prítomných a uviedol, že všetci obyvatelia ulice 
Poľná sú v ohrození života. Nedostane s k nim v prípade potreby sanitka, hasiči, fekálne vozidlo. Ide 
o mimoriadnu situáciu a túto je obec povinná riešiť okamžite. Obec zapríčinila, že bolo vydané 
stavebné povolenie pani Maschkanovej, ktorá vystavala čiernu stavbu – plot, v rozpore s ÚPa spôsobila 
túto situáciu, preto musí obec tento problém vyriešiť. Keď obec nectí územný plán, načo potom ÚP je? 
Pán Kováčik sa obrátil na právnu zástupkyňu obce s otázkou ako sa postupuje v prípade, keď obec 
porušuje zákon. A ako sa postupuje, keď sú obyvatelia obce v ohrození. 
Pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková citovala zákon, kde boli uvedené mimoriadne 
situácie. Pán Kováčik uviedol, že aj vypúšťanie žúmp do prírody je mimoriadna situácia, nemožnosť 
dostať sa k domom je mimoriadna situácia. Pani právna zástupkyňa sa opýtala pána Kováčika, čo 
vlastne obyvatelia ulice Poľná chcú od obce. Pán Kováčik odpovedal, aby sa obec postarala 
o odstránenie plota pani Maschkanovej a kamenných kvádrov z prístupovej cesty na pozemkoch pani 
Sabovej.  
Pán starosta povedal, aby si obyvatelia ulice Poľná objednali menšie fekálne vozidlá, že on sám im dá 
kontakty. Pokračoval, že niektorí občania si účelovo kupujú pozemky. Pán Kováčik sa obrátil na RNDr. 
Mikóciho s otázkou, či obec neporušuje zákon, keď vydáva stavebné povolenia bez prístupu na 
príjazdovú komunikáciu? Opýtal sa, kam idú dane, ktoré platia obyvatelia Poľnej ulice s trvalým 
pobytom, ďalej sa pýtal, čo majú urobiť zajtra a ostatné dni, ak dôjde k požiaru, alebo úrazu, ak bude 
treba vyprázdniť žumpu... Pán starosta zopakoval, že riešenie je zavolať menšie fekálne vozidlá. 
Povedal, že problém pani Sabovej už riešil aj na polícii, ale tam mu povedali, že ide o súkromný 
pozemok a preto obec nemá žiadne právomoci. Pán Kováčik zopakoval, že dnes sa tento problém musí 
doriešiť, ak tomu tak nebude, budú obyvatelia ulice Poľná žiadať od obci náhradné ubytovanie. Pán 
starosta odpovedal, že on nenesie zodpovednosť, lebo on nevydáva stavebné povolenia. Pán Kováčik 
odpovedal, že to nie je pravda. Uviedol, že pán Jozef Schnóbl je starostom od roku 2004, kedy sa 
schválil ÚP a dnešná situácia je dôsledkom tých zlých rozhodnutí. Pán starosta oponoval, že pán 
Kováčik nehovorí pravdu, pretože ÚP schvaľuje OZ a nie starosta a k tomu sa vyjadruje ešte niekoľko 
inštitúcií.  
O slovo požiadala pani Maťková, obyvateľka ulice Višňová. Začala otázkou, kedy bude sfunkčnená 
autobusová zastávka na Dunajskej riviére. Po odpovedi, že za niekoľko dní pokračovala otázkou, kade 
budú ľudia chodiť do centra obce. Pán starosta povedal, že skúsi vysvetliť situáciu. Vlastníci 
komunikácie, ktorá ešte nie je dokončená nesúhlasia s prechodom cez ich cestu. Povedal, že vlastníci 
pozemkov, kde by mal byť chodník prisľúbili, že si sadnú k spoločnému stolu a dotiahnu tieto 
záležitosti. Dodnes však nebol urobený žiadny úspešný krok. Ani developeri, ani vlastníci pozemkov 
neprišli s riešením. Pán starosta pokračoval, že obec musí konať v súlade s územným plánom. V tejto 
oblasti budú postavené ďalšie stavby. Obec rieši aj chodník, aj autobusovú zastávku oproti Dunajskej 
riviére. Povedal, že ubezpečuje všetkých prítomných, že sa robí všetko pre to, aby v tejto obci každý 
slušne žil, ale očakáva, že aj všetci občania priložia ruku k dielu.  
Ďalšiu otázku položil obyvateľ Dunajskej riviéry pán Sorokáč. Opýtal sa na autobusová zastávku na 
Družstevnej ulici, že má pocit, že táto vznikla zo dňa na deň. Pán starosta odpovedal, že táto zastávka 
už funguje 10 rokov. Ďalej sa opýtal, prečo sa nemyslelo na autobusovú zastávku na Dunajskej riviére 
už pri schvaľovaní ÚP. Pán starosta sa opýtal: „Prečo sa to pýtate mňa?“ Pán Sorokáč odpovedal: „Lebo 
to schvaľujete alebo vetujete práve Vy.“ 
Pán starosta povedal, že odporúča uzavrieť tento bod a ohlásil krátku prestávku. Prítomní si ešte 
vymieňali názor počas prestávky, toto však nebolo zaznamenané. 
 
K bodu 6. Pán Ernest Molnár – nájomná zmluva 
 



Úvodné slovo mal pán starosta. Povedal, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola obec požiadaná, 
aby odporúčala miesto na umiestnenie vysielača. Hľadalo sa riešenie a obec odporučila rokovať 
s majiteľmi pozemkov, ktoré prichádzali do úvahy. Pán Molnár po prečítaní zápisnice uzavrel v sobotu 
zberový dvor, nakoľko si nesprávne vysvetlil zápisnicu. Pán starosta ďalej pokračoval, že musel 
usmerňovať ľudí, ktorí prišli na zberový dvor a neskôr aj jednal s pánom Molnárom. Preto sa rozhodol, 
zaradiť tento bod do programu, aby sa veci vysvetlili a aby aj pán Molnár mal možnosť vyjadriť sa. 
K danému bodu sa vyjadrila poslankyňa Ing. Anna Paráková. Povedala, že určite nebolo cieľom OZ a OZ 
ani nemá tu právomoc, aby rozhodovalo o pozemkoch iných majiteľov. Spoločnosť, ktorá má záujem 
postaviť vysielač zadala rádius možného zachytávania vĺn, v ktorom sa nachádza aj pozemok pána 
Molnára, OZ dalo len odporúčanie rokovať s majiteľom. Vyjadrila sa aj k zmluve, ktorú má obec 
podpísať s pánom Molnárom a ktorá súvisí so zberovým dvorom. Pán Molnár sa tiež k danej situácii 
vyjadril, povedal, že on počul inú verziu a preto aj dvor zatvoril, teraz sa veci vysvetlili a je to v poriadku. 
Poznamenal tiež, že dvor je v prenájme už dva roky a preto verí, že sa to zohľadní aj v zmluve. 
V súvislosti s týmto pán starosta požiadal poslanca Štefana Olajca, aby preveril, ako je to s výzvami, 
týkajúcimi sa zberových dvorov. 
 

K bodu 7. MŠ – krátka informácia 

Pán starosta oznámil, že 4. júna by mala začať prestavba a nadstavba MŠ. Zástupcovia firmy, ktorá 
bude prestavbu robiť už priestory MŠ za účasti Ing. Arch. Magyara navštívili. Pán starosta tiež uviedol, 
že prestavba bude trvať asi 12 mesiacov. Na túto dobu bude uzatvorená časť prístupu do MŠ za 
kultúrnym domom. Bolo prijaté uznesenie.  
 

Uznesenie č. 40-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy s Ing. Arch. Ladislavom 
Magyarom, Rezedová 27, 82101 Bratislava na výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby 
„Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo“ za cenu 8.000,- eur v zmysle ponuky 
z 23.5.2018. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková) 

 

Uznesenie č. 41-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy so spoločnosťou Brucorp, 
s.r.o., Margarétová 17, 821 07 Bratislava, predmetom ktorej bude implementácia projektu „Rozšírenie 
kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo za cenu 7.000,- eur v zmysle ponuky z 15.5.2018. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková) 

 
K bodu 8. Rôzne 
8.1 

Uznesenie č. 42-OZ/2018 



Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy so spoločnosťou Datalan, a.s., 
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava , predmetom ktorej bude realizácia súladu s Nariadením na 
ochranu osobných údajov pre Obec Hamuliakovo  v zmysle ponuky z 16.5.2018. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková) 

 

Uznesenie č. 43-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Valtera Fábryho, Bulíkova 19, 851 04 
Bratislava evidovanej pod číslom 309/2018, na povolenie účinkovania technicko-zábavnej činnosti 
počas  hamuliakovských hodov za podmienok, že bude rešpektovať miesto umiestnenia zábavných 
atrakcií, ktoré určuje obec Hamuliakovo na pozemku parc. č.1338/64, pred  umiestnením predloží 
súhlas majiteľa parcely a atrakcie budú umiestnené v maximálnom období od stredy 08.08.2018 do 
utorka 14.08.2018 a bude dodržiavaný povolený čas prevádzky atrakcií: - piatok, dňa 10.08.2018 od 
13.00 hod. do 22.00 hod. - sobota, dňa 11.08.2018 od 13.00 hod. do 22.00 hod. - nedeľa, dňa 
12.08.2018 od 12.00 hod. do 22.00 hod. - pondelok, dňa 13.08.2018 od 12.00 hod. do 22.00 hod. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková) 

 

Uznesenie č. 44-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 
s c h v a ľ u j e  

1. plat hlavného kontrolóra obce Hamuliakovo v roku 2018 vo výške 368,00 € za 25%-ný úväzok 
v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov so spätnou 
platnosťou od 1.1.2018.  

2. mesačnú odmenu hlavného kontrolóra obce Hamuliakovo na rok 2018 vo výške 30 % z jeho 
mesačného platu so spätnou platnosťou od 1.1.2018. 

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

 

Uznesenie č. 45-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti ŠK Hamuliakovo zo dňa 02.05.2018 naša 
značka 381/2018 o povolenie športovo-kultúrneho podujatia „nočný turnaj“ dňa 16.6.2018 od 15,00 
do 3,00 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková,) 

 

K žiadosti p. Anny Michálkovej o odkúpenie jej spoluvlastníckeho podielu v záhradkárskej osade 
odporúča JUDr. Gašková postup prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 



zverejnením zámeru na 15 dní a schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom pri nasledujúcom 
zasadaní. Zámer bol schválený v podobe uznesenia č. 46-OZ/2018 a bude zverejnený. 

Uznesenie č. 46-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Anna Michálková, Vilova 25, 851 01 
Bratislava zo dňa 16.5.2018, naša značka 448/2018  a súhlasí s odpredajom spoluvlastníckeho podielu 
Obce Hamuliakovo z parciel v záhradkárskej osade:  
a/ parc. č. 1801/593, reg. C, kat. územie Hamuliakovo, LV 2478, spoluvlastnícky podiel ½  
b/ parc. č. 1034/98, reg. C, kat. územie Hamuliakovo, LV 2471, spoluvlastnícky podiel ½ 
postupom podľa paragrafu 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková) 

 

Uznesenie č. 47-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje zámer obstarania predmetu „Rekonštrukcia a 
modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou a prevádzky a údržby zariadení verejného 
osvetlenia v obci Hamuliakovo“ formou refinancovania  z úspory elektrickej energie po dobu 
maximálne 12 rokov a poveruje starostu obce Hamuliakovo prípravnými úkonmi smerujúcimi 
k obstaraniu predmetu. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 1 (Mária Gaspareková) 

8.2 

Zjednosmernenie ulíc na Strednom Hone. Pán starosta uviedol, že OZ sa rozhodlo na základe dopravnej 
situácie, aj neadekvátneho parkovania niektorých občanov, riešiť dopravnú situáciu a zjednosmerniť 
niektoré ulice. O realizácii sa rozhodlo asi pred rokom a pol na zasadnutí OZ. Projekt dopravy je 
vypracovaný pre celú obec a tento sa bude postupne, podľa finančných možností realizovať. Projekt 
vypracoval dopravný inžinier, Ing. Tichý. Projekt sa prispôsoboval potrebám a niekoľkokrát sa prerábal 
a konečne bol odsúhlasený aj zo strany polície, dopravným inšpektorátom. Všetkým je známe, že asi 
pred troma mesiacmi sa zjednosmernila ulica pri ZŠ a teraz prišla na rad druhá etapa – Stredný hon. 
Pán starosta pokračoval, že ho niekoľko ľudí v súvislosti s týmto navštívilo, pýtali sa, prečo sa to 
neprerokovávalo, prečo neboli dotknuté osoby oslovené. Uviedol tiež, že v obci ide vývoj raketovou 
rýchlosťou. Treba vytvoriť parkovacie miesta, priestor pre smetiarske auto, atď. Skonštatoval, že za 
bezpečnosť nenesú zodpovednosť občania, ale on. Preto bola stavebná komisia pod vedením Ing. 
Parákovej poverená, aby sa tejto problematike venovala. Informáciu doplnila poslankyňa Ing. Anna 
Paráková. Povedala, že projekt bol vypracovaný pred 8 rokmi, schválený bol dopravným inšpektorátom 
v Pezinku aj OZ. Na jeho vznik vplýval hlavne počet nových vozidiel, technický stav ciest, kolízne 
dopravné situácie aj dopravné značenia a nedisciplinovanosť vodičov. Projekt sa aktualizoval v roku 
2016, schválil dopravným inšpektorátom v Senci a má riešiť najzaťaženejšie časti obce. Ako prvá sa 
riešila ulica Dunajská v starej časti obce, druhý na rade je Stredný hon. Terajší stav je už dosť vážny 
a k tomuto pribudne v krátkej dobe realizáciou ďalších investičných zámerov v tejto časti min. 150 áut, 
ktoré budú napojené na Stredný hon. A to je len polovica spomínaného územia, ktorá je zaradená v ÚP 
z r. 2004 na výstavbu. Pripomenula tiež, že našťastie sa v r. 2015 podarilo OZ zastaviť výstavbu ďalších 
250 domov v tejto časti tým, že vyradili niektoré časti zo spracovávaného ÚP 8/2015. Povedala, 
že  koncom  roku 2015 tento dopravný projekt odprezentovala na verejnom zhromaždení poslancov s 
občanmi. O projekte bola reč aj v Hamuliakovskom spravodaji 2016 a od roku 2016 do 2018 bol 
spomínaný desať krát v zápisniciach zo zasadnutia OZ, takže je presvedčená, že všetci boli informovaní. 



Občania samozrejme môžu byť informovaní, ale rozhodnúť musia poslanci, na základe stanovísk 
odborníkov na dopravu. 

O slovo požiadal pán Šebok, obyvateľ časti Stredný Hon, ulica Gaštanová. Povedal: „Nie je pravda, čo 
hovoríte pani Paráková. 1. Projektant vždy zohľadňuje požiadavky zadávateľa. 2. Projekty neboli 
s dotknutými ľuďmi prebraté. 3. Existujú jednoduchšie spôsoby ako zabezpečiť bezpečnosť a to 
spomaľovače. 4. Treba dať značku prejazd zakázaný.“ Pokračoval príkladom zo Šamorína, kde ulicu, 
ktorou si skracovali vodiči cestu do Kauflandu predefinovali a dali so zákazom prejazdu. V Hamuliakove 
chcú spraviť pravý opak a to spojnicu Malogútorskej s hlavnou cestou cez Gaštanovú. Povedal, že cesta 
sa po pár mesiacoch rozpadne. Opýtal sa tiež, kde budú parkovať ich návštevy. Pridali sa aj ďalší občania 
a argumentovali, že obecnému zastupiteľstvu ide len o to, aby sa stavali nové domy. MUDr. Hullman 
sa obrátil na pána starostu so slovami, že z Hamuliakova mohla byť luxusná obec, keby sa nezačalo 
s takouto hromadnou výstavbou. Povolili sa nové domy a nemyslelo sa na infraštruktúru. Vyzval 
všetkých poslancov a tiež pána starostu, aby odstúpili, keď nechali veci dôjsť do týchto rozmerov. Slovo 
si zobrala poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová. Začala slovami, že sledovala prítomných (obyvateľov 
Stredného honu) počas rozpravy o ulici Poľná a videla, že sú zhrození. Zašla do histórie a uviedla, že 
v roku 2015 boli ony, poslankyne najhoršie, pretože z návrhu ÚP odstránili tri lokality. Malo tam stáť 
cca 300 domov a teda možno 500 áut. Poukázala aj na terajšiu situáciu na Poľnej, na Ostrovnej a Hornej 
Vrbine, kde prístup cca 200 domov/rodín na hlavnú cestu vedie cez súkromný pozemok. ÚP je jedna 
vec a skutkový stav je iný. Povedala, že ľutuje ľudí v týchto lokalitách. V Hamuliakove je niekoľko 
časovaných bômb a je otázka času, kedy začnú vybuchovať. ÚP bol robený v roku 2004 a sedem 
dodatkov do roku 2012. Pridávali sa ďalšie lokality, domy, ktoré sa stavajú teraz, sú dôsledkom týchto 
rozhodnutí v rokoch 2004-2012. V ÚP sa počíta s 2500 bytovými jednotkami. Teraz máme 
v Hamuliakove postavenú ani nie polovičku. Domy sa stavajú, ale dlhodobo sa zabudlo na 
infraštruktúru. Pán starosta skonštatoval, že to boli tiež poslanci, ktorí odsúhlasili celý územný pán, 
starosta to neodsúhlasuje a preto sa necíti byť vinným. Prítomní občania sa ozvali, aby sa aj teraz 
spravili zmeny v ÚP, nech si developeri odkúpia ďalšie pozemky a riešia prístupovú cestu mimo 
Stredného honu. Pokračoval pán Novák, ktorý tu žije 18 rokov. Povedal, že je zbytočné hovoriť o tom 
čo už nezmeníme, ale je tu výzva pre OZ a starostu, aby zastavili tú hroznú výstavbu. Občania 
Gaštanovej ulice ešte argumentovali, že otvorením Gaštanovej ulice sa bezpečnosť na tejto ulici zníži, 
obvinili tiež poslankyne, že nechcú pristúpiť na žiadny návrh. Poslankyne pritom argumentovali, že OZ 
išlo predovšetkým o celkovú bezpečnosť a neboli namierené proti občanom. Po dlhšom dohadovaní  
pán starosta požiadal prítomných o vyjadrenie. Občania hovorili, že treba osadiť retardéry a dať oblasť 
30 km/hod a tiež prejazd zakázaný. Ďalšími návrhmi bolo zákaz zastavenia/státia na Topoľovej pri 
bytovke, fotenie automobilov porušujúcich predpisy a zasielanie na políciu, jednosmerný vstup len cez 
Vŕbovú atď. Poslanci ďalej diskutovali a vyjadrovali svoje názory. V rámci rozpravy padali návrhy 
o dokončení realizácie, o zrušení, o prezentácii, o prieskume verejnej mienky. Konkrétny návrh od 
poslancov na hlasovanie nepadol. 

 

Občania ešte dávali návrhy, aby sa posilnila autobusová doprava do Bratislavy, menej áut by jazdilo. 
Prítomní položili otázku, koľko stál projekt, odpoveď bola, 6.800 €. O 21.17 odišla poslankyňa Mgr. 
Ildikó Lengyel Világi.  

Poslankyňa Ing. Darina Balková sa opýtala prítomných občanov, že v ktorom meste, alebo obci sa rieši 
dopravná situácia s občanmi. Uviedla, príklad Podunajských Biskupíc, kde bolo niekoľko ulíc 
zjednosmernených, no nik sa nepýtal na názor občanov žijúcich tam. Poslankyňa Ing. Anna Paráková 
sa obrátila na pána Šeboka s otázkou, či je on autorom Otvoreného listu spoluobčanom a stojí za jeho 
distribúciou, v ktorom bola ona, ako poslankyňa osočovaná vo veci zjednosmerňovania ulíc na 
Strednom hone. Pán Šebok verejne priznal, že on je autorom a stojí za tým. Pán starosta poznamenal, 
či by nebolo dobré ešte jedno stretnutie. Ing. Paráková uviedla, že uznesenie o realizácii stále platí 
a dielo je okrem vodorovného značenia už celé zrealizované. Pán starosta uviedol, že dnes sa už nič 



nevyrieši a preto ukončil tento bod programu ako aj zasadnutie OZ. Termín nasledujúceho zasadnutia 
OZ zatiaľ nebol určený, bude oznámený, keď to bude aktuálne. 

 

 

 

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

Ing. Simona Lacková 

 

   

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

          Starosta obce Jozef Schnóbl 

 

 

Overovatelia:  

 

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

Ing. Juliana Krajčírová      Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

 
 


