Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hamuliakovo 11 – 2015,
ktoré sa konalo dňa 19.11. 2015 o 17.hod v zasadačke Obecného úradu Hamuliakovo.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnení uznesenia
5. Pridelenie nájomných bytov
6. Schválenie VZN č. 1/2015, 3/2015, VZN návrh - odpadové hospodárstvo
7. Rozpočet
8. Kúpa pozemku parc. č. 360/11 Mezzey Pavol a 150/1 rod. Rabinová
9. Šport
10.Došlá pošta
11.Rôzne
12.Záver
Bod č.1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Jozef Schnobl, skonštatoval, že prítomní
sú všetci poslanci Obecného zastupiteľstva Hamuliakovo a preto je rokovanie obecného
zastupiteľstva uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať.
Bod č.2 – Schválenie programu zasadnutia
Poslankyňa Ing. Anna Paráková predniesla pozmeňujúci návrh – zahrnúť do rokovania Územný plán
obce.
Poslankyňa Ing. Darina Balková žiadala do rokovania zahrnúť žiadosť obyvateľov o výrub stromov, na
čo reagovali prítomní pripomienkou, že toto bude súčasťou bodu 9 programu.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili pozmeňujúce návrhy ako aj program zasadnutia v počte hlasov 7.
(Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p.
Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)

Bod č.3 – Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Juliana Krajčírová a p. Mária Gaspareková.
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Bod č.4 –Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka Ing. Ľubica Jančoková predniesla správu, uviedla ktoré uznesenia boli a ktoré neboli
splnené. K nesplneným uzneseniam, ktoré sa týkajú Autobusovej zástavky na Dunajskej Riviére
a chodníka z Dunajskej Riviéry do obce po cintorín informoval pán starosta, že k obidvom stavbám
prebieha v súčasnosti už proces územného konania a stavebného povolenia.
Bod č. 5 - Pridelenie nájomných bytov
Žiadateľov o nájomné byty je 7, keďže sa uvoľnili 3 byty, prideľovanie sa uskutočnilo na základe
bodovania. Nájomné byty boli pridelené p. Alexandrovi Rothovi, ktorý získal 14 bodov, p. Robertovi
Fabokovi, ktorý získal 11 bodov, pani Klaudii Nagyovej, ktorá získala 10 bodov
Prijatie Uznesenia 155-OZ/2015 – pridelenie nájomného bytu p. Rothovi
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Prijatie Uznesenia 156-OZ/2015 – pridelenie nájomného bytu p. Fabokovi
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Prijatie Uznesenia 157-OZ/2015 – pridelenie nájomného bytu p. Nagyovej
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Bod č.6 - Schválenie VZN č. 1/2015, 3/2015, VZN návrh - odpadové hospodárstvo
Informáciu k tomuto bodu podala pracovníčka Obecného úradu Hamuliakovo p. Marcela Horváthová
a o slovo požiadal aj zástupca občanov a predseda občianskeho združenia Záhradkárskej oblasti.
Prejednával sa spôsob nakladania s komunálnym odpadom v Záhradkárskej oblasti. Jedná sa
o problém s občanmi Záhradkárskej oblasti, ktorí produkujú množstvo komunálneho odpadu. Jedná
sa ale hlavne o občanov, ktorí tu žijú trvale a neplatia za odpad. Občania, ktorí tu trávia len víkendy
doplácajú práve na týchto neplatičov. Pán starosta objednal veľkokapacitné kontajnery a bolo
navrhnuté, že záhradkári si budú riešiť komunálny odpad vo vlastnej réžii. Do debaty sa zapojila aj
poslankyňa Ing. Darina Balková, ktorá uviedla, že podľa vyjadrení pána Földesa, ktorý má na starosti
zberný dvor, obyvatelia Záhradkárskej oblasti vyvážajú najmä stavebný odpad, s ktorým máme
najväčšie problémy. Predseda združenia záhradkárov potvrdil, že sa tam rozmáhajú čierne stavby
a preto ten stavebný materiál. Práve teraz majú problém so stavbou bazéna na parcele 43-45 , ktorý
nespĺňa podmienku 4 m od cesty a zavadzia tak prechádzajúcim autám. Pán starosta potvrdil, že sa
mu vydávalo stavebné povolenie na bazén. Predseda záhradkárov požiadal, aby boli informovaní, keď
sa vydá nové stavebné povolenie v tejto oblasti. Poukázal tiež na vysoké betónové ploty, ktoré bránia
vo výhľade pri výjazde na cestu.
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Vrátiac sa k otázke riešenia likvidácie komunálneho odpadu pán starosta uviedol, že Záhradkárska
osada už bola vylúčená zo spoločného riešenia odvozu komunálneho odpadu. V tom prípade ale
budú musieť ostatní záhradkári zaplatiť za neplatičov. Z 206 chát zaplatilo 106. Poslankyňa Ing.
Ludmila Goldbergerová podotkla, že tento krok povedie len k neporiadku, pretože záhradkári si tieto
veci musia najprv vysporiadať medzi sebou. Zväz záhradkárov nemá právne možnosti vymáhať
poplatok za odvoz od neplatičov, takže nakoniec nebude platiť nikto a odpad sa začne hromadiť.
Najlepšie by bolo, aby to ostalo ako predtým, nech záhradkári zaplatia 25€ obci a od neplatičov sa to
bude vymáhať. Vymáhať bude Obec Hamuliakovo, lebo je to v jej kompetencii. Občianske združenie
záhradkárov nemá kompetencie vymáhať dlhy. Preberala sa aj minulosť, keď záhradkári platili 40€.
Pán starosta opätovne položil otázku ako vymôcť peniaze od neplatičov, či na to nevytvoríme
uznesenie. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová odpovedala, že starostovi to vyplýva ako
výbercovi daní a poplatkov zo zákona, nato nie je uznesenie potrebné.
Debata sa uzavrela s tým, že poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová požiadala, aby bolo presne
uvedené za koľko litrov sa platí (platba je za 60l). Platba za odvoz komunálneho odpadu ostala
nezmenená.
Prijatie Uznesenia 158-OZ/2015 – o daniach a poplatkoch
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Pani právna zástupkyňa obce Mgr. Ivica Šišoláková podotkla v súvislosti s ďalšími zmenami vo VZN, že
zmena vo VZN sa už neschvaľuje. Uvádza sa len, že sa udiala zmena od určitého dátumu. Teraz nech
sa to však rieši spôsobom ako doteraz a neskôr sa to upraví.
Prijatie Uznesenia 159-OZ/2015 – o VZN 1/2015
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Prijatie Uznesenia 160-OZ/2015 – o VZN 3/2015
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Ďalšie uznesenie VZN 9/2015 o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev sa neschvaľovalo
v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení parag. 2d
odo dňa vyhlásenia referenda volieb do Národnej rady SR, volieb prezidenta SR alebo ľudového
hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej samosprávy, hlasovania obyvateľov obce
alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene,
určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstvá
ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb. Z tohto dôvodu bude obecné zastupiteľstvo rozhodovať
o tomto návrhu VZN po voľbách 2016.
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Bod č. 7 – Rozpočet
Dôvodová správa
Pán starosta požiadal o nastavenie rozpočtu tak, aby sa počítalo aj s financiami na školu, ktorú treba
riešiť. Niektoré veci sa teda budú musieť vypustiť.
Správu o rozpočte predniesla poslankyňa p. Mária Gaspareková. Uviedla, že návrh bol rozposlaný
poslancom. Všetky požiadavky poslancov boli zahrnuté, ale nevie zaručiť, či budú aj zrealizované.
Rozpočet je otvorený dokument, ktorý sa môže v priebehu roka meniť. Do rozpočtu bola zahrnutá aj
kúpa pozemku parc. č. 360/11 Mezzey Pavol, rozpočet sa môže ešte upraviť, netreba sa viac stretať
v novembri, stačí ho potom schváliť na zastupiteľstve v decembri.
Prijatie Uznesenia 161-OZ/2015 – o rozpočte
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Bod č. 8 – Kúpa pozemku parcela č. 360/11 Mezzey Pavol a 150/1 rod. Rabinová
Bratia Mezzeyovci sú umiestnení v zariadení v Modre, kde je o nich postarané. Dom s pozemkom sa
môže kúpiť. Cena je 29.700 € podľa znaleckého posudku. Je potrebné vytvoriť účet pre majiteľov
nehnuteľnosti, z ktorého budú čerpať. Suma sa nemusí vyplatiť naraz, ale v splátkach. Poslankyňa Ing.
Anna Paráková uviedla, že treba ešte pripočítať výdavky v sume cca 10.000 €, ktoré budú súvisieť
s odstránením domu a ďalšie náklady cca do 10.000 € na vybudovanie sietí. Poslankyňa Ing. Ludmila
Goldbergerová upozornila na záväzok predávajúcich voči obci vo výške 568,86 €, ktorý je z kúpnej
ceny potrebné odpočítať.
Prijatie Uznesenia 162-OZ/2015 – kúpa domu p. Mezzey
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing.
LudmilaGoldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó
Lengyel Világi)
Dom rodiny Rabinovej – v súvislosti s odkúpením domu Rabinovcov pán starosta uviedol, že bol
spolu s poslankyňou Ing. Ludmilou Goldbergerovou na krajskom školskom úrade a tiež na MŠVV SR,
kde sa riešila otázka vypovedania školského obvodu v Šamoríne od 9/2015 a kam budú chodiť deti
z Hamuliakova na II. stupeň ZŠ. Medzi obcou a majiteľmi nehnuteľnosti už bola uzavretá zmluva
o budúcej zmluve, že do konca roka sa nehnuteľnosť (v súvislosti s novou školou) odkúpi. Pán
starosta dodal, že pani štátna tajomníčka prisľúbila určitý obnos financií, ktoré dostaneme na
zhotovenie stavby II. stupňa ZŠ. Potom požiadal pani právnu zástupkyňu, aby referovala, ako to
vyzerá s exekúciami na dom.
Právna zástupkyňa Mgr. IvicaŠišoláková uviedla, že dom má 20 vlastníkov a 5 exekučných záložných
práv, čo aj 100- násobne prevyšuje podiel pani Rabinovej na dome. Náklady na zbavenie exekúcií by
boli dosť vysoké, ale zrušili by sa tým všetky exekučné práva. Oprávnení by sa mohli vzdať svojich
práv, bolo im navrhnuté, že každý dostane určitú podielnu sumu.
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Poslankyňa Ing. LudmilaGoldbergerová požiadala, aby táto otázka bola prioritou budúceho týždňa.
Pán starosta dodal, že dom Rabinovcov musíme získať, inak nemáme kde umiestniť 5. ročník
základnej školy od septembra 2016.
Právna zástupkyňa ešte podotkla, že treba zistiť, či je z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR daná
podmienka, že LV musí byť zbavený exekúcií. Možno by exekútor dovolil prevod aj pred tým, než
bude dom zbavený exekúcií. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že sa o prevod môžeme
pokúsiť aj týmto spôsobom, ale treba to brať ako záložné riešenie.
Prijatie Uznesenia 163-OZ/2015 – kúpa domu p. Rabinová
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že zorganizovala stretnutie s pánom Čachanom , na
ktorom bola prítomná aj poslankyňa Ing. Anna Paráková. Hovorilo sa o realizácii školy. Je potrebné
zaistiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby prostredníctvom verejného obstarávateľa
a uskutočniť prieskum trhu na zhotovenie projektovej dokumentácie. Ohľadom verejného
obstarávateľa – ak je to do 5.000€ - môžeme priamo osloviť danú osobu. V prvom rade je potrebné
spraviť prieskum trhu.
Prijatie Uznesenia 164-OZ/2015 – Uskutočnenie prieskumu trhu
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Bod č.9 Šport
Poslanec p. Štefan Olajec uviedol, že účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva potvrdili viacerí
členovia futbalového klubu, keďže nebol nik zo spomínaných členov FK prítomný, prešlo sa hneď na
riešenie výrubu stromov v areáli futbalového ihriska.
Jedná sa o dve priestranstvá pri dome p. Kuráňa a pri dome p. Molnára. Stromy pri dome pána
Molnára sú veľmi zle vysadené a zasahujú do ihriska. Poslanec p. Štefan Olajec navrhol, že ak sa bude
riešiť nová výsadba tieto stromy sa vyrúbu, futbalový klub by privítal, ak by sa výsadba robila oveľa
ďalej, čo by umožnilo vybudovať nové – tréningové ihrisko. Tak či onak pán Molnár natoľko spílil
dané stromy, že je pravdepodobné, že vyschnú. Poslankyňa Ing. Darina Balková na to reagovala, že
došlo k devastácii daných stromov a že možno by bolo treba zvážiť podanie trestného oznámenia
(podobne ako v prípade p. Šimka, ktorý devastačne poškodil stromy). Z debaty vyplynulo, že stromy
dala orezať obec . Tiež uviedla, že ak sa má robiť orezanie stromov, trvá na tom, aby to bolo urobené
odborne.
Nasledovala rozsiahla debata o veku stromov pri dome pána Kuráňa, o možnom ohrození občanov,
pán starosta uviedol, že si to nechce brať na zodpovednosť, načo reagovala poslankyňa Mgr. Ildikó
Lengyel Világi, že zodpovednosť na seba berú kontrolóri, ktorí vypracovali podrobnú dendrologickú
štúdiu o stave predmetných stromov. Debatovalo sa o tom, či je vôbec potrebné stromy orezávať,
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nakoľko s výrubom stromov sa hlavne komisia na ochranu životného prostredia na čele
s predsedníčkou – poslankyňou Ing. Darinou Balkovou nestotožňuje. Tiež bolo podotknuté, že
v budúcnosti treba zvážiť pri vydávaní stavebných povolení, čo uviesť do stavebného povolenia. Napr.
poznámku, že v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku sa nachádzajú stromy a že je to
skutkový stav, ktorý sa nebude meniť. Takto by sa predišlo sťažnostiam občanov ako je to v prípade
topoľov pri ihrisku, alebo aj domov v blízkosti Kultúrneho domu.
Poslanci sa zhodli na tom, že žiadateľom o výrub stromov pri dome pána Kuráňa treba odpovedať, že
stromy sa vyrubovať nebudú.
V neskorších hodinách sa na zastupiteľstvo dostavil aj pán Fehér – prezident futbalového zväzu. ŠK
Hamuliakovo podal žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy s obcou. Poslanec a predseda športovej
komisie p. Štefan Olajec uviedol, že problémy nastali kvôli tomu, že ihrisko užívajú traja užívatelia. FK
Šamorín-Hamuliakovo vyhlásil, že im stačí zmluva o užívaní, nepotrebujú nájomnú zmluvu. ŠK
Hamuliakovo, by však chcel mať nájomnú zmluvu. Pán poslanec tiež uviedol, že FK ŠamorínHamuliakovo maximálne prispôsobuje svoje tréningy aj zápasy ŠK Hamuliakovu a že nedochádza ku
konfliktom v tomto smere. Všetci poslanci sa zhodli na tom, že obec nemá záujem dávať ihrisko do
dlhodobého prenájmu. Keďže obec platí elektrickú energiu, stará sa o areál, zavlažuje...chce mať
stále právo rozhodovať o svojom majetku. V pláne máme vybudovať tréningové ihrisko, z Úradu
práce zamestnať človeka, ktorý by sa staral o údržbu, vybudovať zavlažovací systém...
P. Fehér poukázal na 86-ročnú tradíciu hamuliakovského futbalu. Uviedol, že keď chceme aby niečo
fungovalo, treba definovať problémy. Momentálne máme tri subjekty – používateľov ihriska: FK
Šamorín-Hamuliakovo, ŠK Hamuliakovo a Old Boys. Všetci sme sa spolu stretli, dohodli sme sa, naša
spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Dohodli sme sa, že FK Šamorín-Hamuliakovo bude vychovávať
futbalistov – deti a tým pádom túto časť nebude riešiť ŠK Hamuliakovo a naopak, ŠK Hamuliakovo má
mužov a toho nebude zasahovať FK Šamorín-Hamuliakovo. Chýba nám však medzičlánok –
dorastenci. Aj tu sme sa dohodli, ale aby to fungovalo ako má, musíme mať spoločného prevádzkara.
Zistili sme, že neexistuje žiadna zmluva medzi ŠK Hamuliakovo a obcou. (pozn.poslanca p. Štefana
Olajca – zmluva existuje, len ŠK Hamuliakovo ju od r. 2014 nepodpísal). Pán Fehér pokračoval
v zmysle, že nie je dobré, keď nie je spoločný prevádzkar a každý si robí čo chce. Teraz tu máme tri
subjekty, čo ak príde zajtra ďalší, a potom ďalší. My chceme mať istotu, že budeme mať kde hrávať aj
trénovať. Poslanec p. Štefan Olajec upozornil na to, že obec musí mať právo nakladať so svojím
majetkom. Ako konkrétny príklad uviedol žiadosť p. Líšku, ktorý máva na sústredení hokejistov a pre
nich z času na čas vyžiada používanie ihriska. Vždy je to ale v súlade s potrebami futbalových klubov.
A čo sa týka ďalších subjektov, neplánuje sa dávať na užívanie tak, aby to futbalistov obmedzovalo.
Pán poslanec sa niekoľkokrát opýtal pána Fehéra, prečo nie je zmluva o užívaní podpísaná, keďže
uznesenie je stále platné a zmluva je p. starostom podpísaná.
Pán Fehér začal oponovať, že je rozdiel vo vychovávaní detí – futbalistov a dospelými. Kým pri deťoch
väčšinu sponzorov tvoria rodičia, dospelí si musia hľadať sponzorov. Ak by sme mali nájomnú zmluvu,
môžeme prenajímať priestory na reklamu. Poslanci reagovali, že sponzor môže financovať klub aj
nepriamo, cez obec a obec takéto prostriedky poskytne na rozvoj športu. Pán Fehér nebol spokojný
s takou odpoveďou, povedal: „Či som ja človek, ktorý nepodpisuje?“ Na čo reagovala poslankyňa Ing.
Juliana Krajčírová odpoveďou, že je to presne tak. Na otázku pána Fehéra, čo tým myslela,
odpovedala, že ako bývalý hlavný kontrolór obce Hamuliakovo nezanechal ani jediný podklad o svojej
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činnosti za 12 rokov. Pán Fehér žiadal zapísať do zápisnice, že si praje, aby sa zistilo, čo treba
odovzdať pri odovzdávaní funkcie, ak je všetko v archíve. Pozn. pripomienka poslankyne Ing. Juliany
Krajčírovej k vyššie uvedenej diskusii v prílohe.
Opäť padla otázka prečo nepodpísal zmluvu o užívaní. Pán Fehér povedal, že on ju neschválil a nevie
čo tá zmluva obsahuje. Na to reagovala poslankyňa Ing. LudmilaGoldbergerová, že predsa bol ako
kontrolór pri jej schvaľovaní. Zmluva schválená bola, treba ju len podpísať.
Poslanec p. Štefan Olajec uviedol, že porovnával všetky zmluvy, sú identické, jediná výnimka je pri
zmluve FK Šamorín-Hamuliakovo, kde je dodatok, že sa prispôsobia požiadavkám ŠK Hamuliakovo.
Najdôležitejšie je aby sa odsúhlasil harmonogram, dal sa na stránku. Tiež dodal, že toto musia prebrať
na komisii, ktorej je predsedom, pošle zmluvu p. Fehérovi a on pošle pripomienky. P. Fehér pozval
prítomných na výročnú schôdzu, ktorá sa bude konať 28.11. 2015.
Bod č. 10 – rôzne
Územný plán Obce – tento pozmeňovací návrh predniesla poslankyňa Ing. Anna Paráková. Ide o dve
problematiky z hľadiska územného plánu, ktoré by chcela navrhnúť riešiť a to: po prvé (I)- rekreačná
oblasť v Zmenách a doplnkoch ÚP 8/2015, po druhé (II) - nový územný plán celej obce.
V prvom bode(I) sa jedná o celú oblasť od RZ 3/r po 7/r (Ostrovná, Horná Vrbina). Už na minulom
zasadnutí Ing. arch. Sopírová, spracovateľka Územného plánu obce navrhla, aby sme celú predmetnú
oblasť 3/r-7/r zo Zmien a doplnkov ÚP 8/2015 vyňali, pretože túto oblasť je potrebné komplexne
regulovať podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou Územným plánom zóny.
Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že spolu s Ing. Magyarom (členom komisie) a Ing. Darinou
Balkovou sa stretli k otázke výstavby na Hornej Vrbine a Ostrovnej na Ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Na stretnutí im bolo okrem iného odporúčané požiadať o metodické
usmernenie aj príslušné dotknuté inštitúcie ako sú BVS, SVP, OUOŽP Senec. Uvedené územia neboli
určené na výstavbu individuálnej rekreácie. Tieto inštitúcie sa vyjadrovali aj k ZaD ÚP 8/2015. Záver
všetkých stanovísk je ten, že sa tam nemôžu povoľovať studne a žumpy, ani domové ČOV, že kapacita
ČOV je nepostačujúca a stavebné povolenia vydané pre HV a O (3/r a5/r) sú v rozpore s ÚP 1/2004.
BSK vo svojom stanovisku žiada neumiestňovať trvalé bývanie medzi Hornožitnoostrovnou hrádzou
a hrádzou vodného diela Gabčíkovo, kde sa nachádza Ramsarská lokalita.
Poslankyňa Ing. Paráková ďalej uviedla, že pôvodný zámer podľa platného ÚP 1/2004, kde malo v 3/r
a 5/r stáť stredisko cestovného ruchu regionálneho významu so všetkými funkciami a službami, sa už
realizovať nedá, čo je postavené, už nevieme zvrátiť. Našim cieľom nie je poškodzovať vlastníkov
pozemkov, ale riešiť toto územie tak, aby to bolo prijateľné pre vlastníkov a zároveň a predovšetkým
toto územie komplexne regulovať a chrániť podzemné vody.
Ing. Anna Paráková poznamenala, že hovorila s Ing. Patakyovou projektantkou, ktorá pre Hornú
Vrbinu a Ostrovnú (3/r a5/r) vypracovala podkladovú dokumentáciu pre elektrinu a informovala ju,
že doprava pre túto oblasť zostala nedoriešená. Podklady, ktoré ona vypracovala neboli dostatočné
pre Urbanistickú štúdiu a ani nikdy pre túto oblasť Urbanistickú štúdiu nevypracovala. Je potrebné
vypracovať Územný plán zóny.
Celú túto problematiku prerokovávali poslanci s Komisiou pre územné plánovanie, výstavbu
a dopravu na zasadnutí komisie dňa 10.11.2015 v KD, kde sa dohodli na postupe riešenia.
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Poslanec p. Štefan Olajec sa opýtal právnej zástupkyne obce, či je to právne v poriadku. Nemala
námietky.
Pán starosta sa opýtal, kto to zafinancuje, lebo to bude stáť veľa peňazí. Poslankyňa Ing. Anna
Paráková odpovedala, že týmto sa budeme musieť zaoberať. Budú sa musieť hľadať dotácie, tiež
osloviť Občianske združenie Horná Vrbina a Ostrovná, firmy...
Ing. Paráková následne dala návrh na prijatie štyroch uznesení a to nasledovne: návrh uznesenia na
zrušenie pôvodne schváleného uznesenia č. 20-OZ/2015 zo dňa 26.03.2015, ktorým sa zruší
zaradenie a regulovanie uvedenej lokality v ÚP 8/2015, návrh uznesenia na obstaranie Územného
plánu zóny Horná vrbina a Ostrovná, návrh uznesenia na výber odborne spôsobilej osoby na
obstaranie Územného plánu zóny Horná vrbina a Ostrovná a návrh uznesenia na podanie návrhu
a začatie vyhlásenia stavebnej uzávery do doby schválenia Územného plánu zóny Horná vrbina a
Ostrovná.
Prijatie Uznesenia 165-OZ/2015 – zrušenie uznesenia 20-OZ/2015
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Dôvodová správa
Zrušenie Uznesenia č. 20-OZ/2015 zo dňa 26.03.2015 odôvodňuje Obecné zastupiteľstvo obce
Hamuliakovo skutočnosťou, že k regulácií môže prísť až v ďalšom kroku prípravy Územného plánu
zóny. Počas tohto obdobia z titulu skutočnosti, že je navrhované obcou Hamuliakovo ako
navrhovateľom v zastúpení starostom obce podať príslušnému stavebnému úradu, Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta č. 8 návrh na
vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávery pre lokalitu obce Hamuliakovo,
označenou v Územnom pláne obce Hamuliakovo z júna 2004 ako RZ 3/r, 4/r, 5/r, 6/z, 7/r, nie je
možné regulovať uvedené územie ako tomu bolo v prípade Uznesenia č. 20/OZ-2015. Podstatou je vo
vymedzenom území dočasne zakázať alebo obmedziť stavebnú činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo
znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu kým nebude pripravený a schválený
„Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná“.
Prijatie Uznesenia 166-OZ/2015 – obstaranie Územného plánu zóny
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Dôvodová správa
Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná“ zahrnie územie
rozvojových zámerov, označených a riešených Aktualizovanou územnoplánovacou dokumentáciou
č.1 Zmeny a doplnky Územného plánu obce Hamuliakovo z júna 2004 (Zmluva o dielo č.: 01/2003-AS)
ako RZ 3/r, 4/r, 5/r, 6/z a 7/r.
Dôvodom pre obstaranie územnoplánovacej dokumentácie na úrovni územného plánu zóny je
skutočnosť, že schválený vyšší stupeň ÚPD Aktualizovaná územnoplánovacia dokumentácia č.1
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Zmeny a doplnky Územného plánu obce Hamuliakovo z júna 2004 (Zmluva o dielo č.: 01/2003-AS)
ustanovil povinnosť pre rozvojové zámery RZ 3/r, 5/r a 7/r spracovať územný plán zóny (par. 11 ods.
6 a par. 12) stavebného zákona.
Cieľom Územného plánu zóny Horná Vrbina a Ostrovná je riešiť územie v rozsahu od RZ 3/r po RZ 7/r
z dôvodu komplexnej, koordinovanej a optimálnej realizácie priestorového a funkčného usporiadania
celého územia a stanovenia jednotného súboru záväzných regulatív pre celé uvedené územie.
Dôvodom pre obstaranie územnoplánovacej dokumentácie na úrovni územného plánu zóny sú
rovnako stanoviská príslušných inštitúcii k uvedeným lokalitám, resp. k strategickému dokumentu,
ktorý dané územie reguluje a to:
-

-

-

-

Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. zo dňa 21.09.2015, sp. zn
13334/220-Skv/2015, naša sp. zn. 697/2015, ktorý pre nemožnosť (nesúhlas) povoľovať
žumpy a zásobovať stavby vodou z vlastných studní doporučuje vzhľadom na obsah
stavebných povolení a neregulovanie tohto územia (Územným plánom zóny) zrušiť vydané
stavebné povolenia na tých parcelách, kde reálne nebola začatá výstavba (doteraz vydané
stavebné povolenia na rekreačné objekty v danej rekreačnej oblasti boli v rozpore so
záväznou časťou ÚP ZaD 1/2004). Základom je nutnosť brať na zreteľ chránenú
vodohospodársku oblasť Žitného ostrova a nevyhnutnosť zabezpečiť napojenie týchto území
na verejnú kanalizáciu obce, čo za súčasného stavu vybudovaných inžinierskych sietí v týchto
lokalitách nie je možné. Rovnako individuálne studne nie sú povolené a je nutnosť napojiť
oblasť na verejný vodovod.
Stanovisko Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej
vodnej správy zo dňa 06.05.2015, sp. Zn Ou-SC-OSZP/2015/5914/150-Ad k strategickému
dokumentu Zmeny a doplnky 8/2015, udáva z hľadiska ochrany vodných pomerov pre
chránenú vodohospodársku oblasť Žitného ostrova a vodného zdroja Šamorín, v ktorej sa
obec Hamuliakovo nachádza, že vyjadrenie dotknutého orgánu BVS a.s., sp. zn.
3087/4020/2015/Me zo dňa 09.02.2015 a sp. zn. 14675/4020/2015/Me zo dňa 28.04.2015
naša sp. zn. 327/2015 nedovoľuje odvádzať splaškové odpadové vody do malých domových
čistiarni odpadových vôd, prípadne žúmp. Zároveň upozorňuje na skutočnosť, že
z kapacitných dôvodov ČOV nie je možné odvedenie splaškových odpadových vôd z
predmetných rozvojových zámerov do verejnej kanalizácie.
Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. zo dňa 29.04.2015, sp. zn.
6224/220 –Skv/2015 v rámci strategického dokumentu, Zmien a doplnkov č. 8/2015, ktorý
totožne udáva ako je vyššie uvedené s tým, že na predmetné lokality v prípade pobrežného
pozemku priesakového kanála (6m) a ochranného pásma hrádze (10 m) nie je možné
umiestňovať ani areálové komunikácie sprístupňujúce jednotlivé stavebné pozemky.
Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja sp. zn.. 5266/2015 zo dňa 15.04.2015,
v rámci strategického dokumentu, Zmien a doplnkov č. 8/2015, ktorý z hľadiska ochrany
prírody a prírodných zdrojov žiadajú neumiestňovať trvalé bývania medzi
Hornožitnoostrovnú hrádzu a hrádzu vodného diela Gabčíkovo v Ramsarskej lokalite.

Prijatie Uznesenia 167-OZ/2015 – výber odborne spôsobilej osoby na obstaranie Územného plánu
zóny Horná Vrbina a Ostrovná
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
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Prijatie Uznesenia 168-OZ/2015 –podanie návrhu na začatie vyhlásenia stavebnej uzávery
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing.
LudmilaGoldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó
Lengyel Világi)
Dôvodová správa
Stavebná uzávera je druh územného rozhodnutia stavebného úradu v súlade s ustanovením § 39d
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v ďalšom texte len „stavebný
zákon“) v znení neskorších predpisov.
Príslušným je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky so sídlom v Bratislave,
Lamačská cesta č. 8 ako nadriadený stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 119 stavebného zákona,
citujeme:
Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo
vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú
predmetom konania, krajský stavebný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá
rozhodnutie.
Z dôvodu, že obec je navrhovateľom územného konania o vyhlásení stavebnej uzávery, je potrebné
v zmysle stavebného zákona splnenie tejto povinnosti, a to napriek skutočnosti, že samotná obec je
podľa ustanovenia § 117 stavebného zákona stavebným úradom. Pôsobnosť stavebného úradu je
preneseným výkonom štátnej správy.
Dôvodom a podkladmi pre začatie územného konania o stavebnej uzávere je dokumentácia, a to:
-

-

-

Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. zo dňa 21.09.2015, sp. zn
13334/220-Skv/2015, naša sp. zn. 697/2015, ktorý pre nemožnosť (nesúhlas) povoľovať
žumpy a zásobovať stavby vodou z vlastných studní doporučuje vzhľadom na obsah
stavebných povolení a neregulovanie tohto územia (ÚP zóny) zrušiť vydané stavebné
povolenia na tých parcelách, kde reálne nebola začatá výstavba (doteraz vydané stavebné
povolenia na rekreačné objekty v danej rekreačnej oblasti boli v rozpore so záväznou časťou
ÚP ZaD 1/2004). Základom je nutnosť brať na zreteľ chránenú vodohospodársku oblasť
Žitného ostrova a nevyhnutnosť zabezpečiť napojenie týchto území na verejnú kanalizáciu
obce, čo za súčasného stavu vybudovaných inžinierskych sietí v týchto lokalitách nie je
možné. Rovnako individuálne studne nie sú povolené a je nutnosť napojiť oblasť na verejný
vodovod.
Stanovisko Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej
vodnej správy zo dňa 06.05.2015, sp. Zn Ou-SC-OSZP/2015/5914/150-Ad k strategickému
dokumentu Zmeny a doplnky 8/2015, udáva z hľadiska ochrany vodných pomerov pre
chránenú vodohospodársku oblasť Žitného ostrova a vodného zdroja Šamorín, v ktorej sa
obec Hamuliakovo nachádza, že vyjadrenie dotknutého orgánu BVS a.s., sp. zn.
3087/4020/2015/Me zo dňa 09.02.2015 a sp. zn. 14675/4020/2015/Me zo dňa 28.04.2015
naša sp. zn. 327/2015, ktoré analogicky platí pre uvedené územienedovoľuje odvádzať
splaškové odpadové vody do malých domových čistiarni odpadových vôd, prípadne žúmp.
Zároveň upozorňuje na skutočnosť, že z kapacitných dôvodov ČOV nie je možné odvedenie
splaškových odpadových vôd z predmetných rozvojových zámerov do verejnej kanalizácie.
Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. zo dňa 29.04.2015, sp. zn.
6224/220 –Skv/2015 v rámci strategického dokumentu, Zmien a doplnkov č. 8/2015, ktorý
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-

totožne udáva ako je vyššie uvedené s tým, že na predmetné lokality v prípade pobrežného
pozemku priesakového kanála (6m) a ochranného pásma hrádze (10 m) nie je možné
umiestňovať ani areálové komunikácie sprístupňujúce jednotlivé stavebné pozemky.
Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja sp. zn.. 5266/2015 zo dňa 15.04.2015,
v rámci strategického dokumentu, Zmien a doplnkov č. 8/2015, ktorý z hľadiska ochrany
prírody a prírodných zdrojov žiada neumiestňovať trvalé bývania medzi Hornožitnoostrovnú
hrádzu a hrádzu vodného diela Gabčíkovo v Ramsarskej lokalite.

V rozhodnutí o vyhlásení stavebnej uzávery sa uvedú v súlade s ustanoveniami § 39d stavebného
zákona podmienky rozhodnutia o stavebnej uzávere:
1. vo vymedzenom území sa dočasne zakáže alebo obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla
sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu kým nebude pripravený
a schválený územný plán zóny,
2. stavebná uzávera t.j. zákaz ani obmedzenie v predmetnom území sa nevzťahuje na stavby, pre
ktoré je vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
3. rozhodnutie o uzávere však nemôže obmedziť alebo zakázať vykonávanie udržiavacích prác § 39d
ods.3 stavebného zákona,
4. podľa § 39d ods. 2 stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, napr. do doby
účinnosti nového „Územného plánu zóny Horná Vrbina a Ostrovná“ pre lokality 3/r, 4/r, 5/r, 6/z a 7/r,
najviac však na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.
Pán starosta sa opýtal právnej zástupkyne obce, že počas obdobia: odo dňa podania žiadosti
o stavebnú uzáveru na krajský stavebný úrad, až po deň, kým určený úrad vyhlási stavebnú uzáveru,
môže starosta vydávať stavebné povolenia?
Mgr. Šišoláková odpovedala, že podaním žiadosti na Okresný úrad Bratislava, t.j. návrhu na vydanie
územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávery by sa mali všetky konania pre túto lokalitu
prerušiť. Okresný stavebný úrad určí príslušný stavebný úrad, ktorý začne územné konanie o
stavebnej uzávere. Ak stavebná uzávera nebude vyhlásená, potom sa v konaniach bude pokračovať
v súlade s ÚP. Ak stavebná uzávera bude vyhlásená, bude trvať do doby účinnosti Územného plánu
zóny.
Ing. Anna Paráková podotkla, že všetci vlastníci dotknutých pozemkov budú účastníkmi konania, ktorí
môžu predkladať svoje požiadavky a námietky k stavebnej uzávere. Rovnako sa k nej budú vyjadrovať
dotknuté orgány.
K druhému bodu (II) Ing. Anna Paráková predniesla návrh na prijatie uznesenia na obstaranie nového
územného plánu obce a návrh uznesenia na výber odborne spôsobilej osoby na obstaranie
územného plánu obce.
Prijatie Uznesenia 169-OZ/2015 – obstaranie nového územného plánu obce
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
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Dôvodová správa
Obec Hamuliakovo rieši katastrálne územie nasledovnou územnoplánovacou dokumentáciou:
Aktualizovanou územnoplánovacou dokumentáciou č.1 Zmeny a doplnky Územného plánu obce
z júna 2004, ÚP obce Zmeny a doplnky č. 1/2006 z mája 2006, ÚP obce Zmeny a doplnky č. 2/2006
zo septembra 2006, ÚP obce Zmeny a doplnky č.3/2007 z novembra 2007, ÚP obce Zmeny a doplnky
č.4/2006 z marca 2010, ÚP obce Zmeny a doplnky č. 5/2006 z júla 2010, ÚP obce Zmeny a doplnky č.
6/2006 z novembra 2010 a ÚP obce Zmeny a doplnky č.7/2012 z decembra 2012. V súčasnosti
v procese schvaľovania ÚP Zmeny a doplnky č. 8/2015. Katastrálne územie obce je rozčlenené na 58
rozvojových zámerov a záhradkársku osadu. Nový Územný plán nahradí deväť územnoplánovacích
dokumentácií jednou, komplexnou.
Všetky doterajšie zmeny a doplnky ÚP obce sú spracované na starých mapových podkladoch,
katastrálny portál spracováva mapový portál na presných digitálnych podkladoch. Z dôvodu
predchádzania nepresností pri spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie obce je potrebné
vypracovať nový ÚP na digitálnych podkladoch.
Cieľom nového ÚP obce je
- zjednotenie rozdielnej regulácie jednotlivých rozvojových zámerov (výmeru stavebných parciel,
podlažnosť stavieb a ďalšie),
- zhodnotenie súčasného stavu a smerovania obce a spracovanie komplexnej koncepcie riešenia
katastrálneho územia obce v krátkodobom a dlhodobom výhľade,
- vyhodnotenie podnetov a požiadaviek občanov obce a vlastníkov nehnuteľností a zapracovanie
opodstatnených podnetov a požiadaviek do nového ÚP obce.
Prijatie Uznesenia 170-OZ/2015 – výber odborne spôsobilej osoby na obstaranie „Územného plánu
obce Hamuliakovo“
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing.
LudmilaGoldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó
Lengyel Világi)
Bod č. 11 – došlá pošta
11.1 - petícia občanov PROTI výstavbe dvojpodlažných rodinných dvojdomov v Hamuliakove, časť
Dunajská Riviéra p. č. 558/ 177, 558/202, 558/203, 558/364, 558/365, 558/366, 558/367, 558/190,
558/191. Na vypísanie petície reagovala právna zástupkyňa obce Mgr. Šišoláková, že petícia sama
o sebe nemá váhu, občania nemôžu blokovať výkon štátnej správy. Môže sa to len súdnou cestou.
Pán starosta argumentoval, že neustále ho navštevuje developer z Dunajskej Stredy a obviňuje ho, že
nekoná. Bol vraj tiež obvinený, že falšoval doklady. Je rozhodnutý podať trestné oznámenie, lebo
nikdy nefalšoval doklady a tiež nikdy nebol v spojení s developermi, vyhlásil pán starosta. Vraj sa ho
developer pýtal, kto bude platiť ušlý zisk, lebo už sú naplánované domy. „Chcem, aby bolo poznačené
do zápisnice, že ušlý zisk nemôže znášať ani starosta, ani obec.“
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Poslankyňa Ing. Darina Balková, tiež požiadala, aby sa poznačilo do zápisnice, že developer
z Dunajskej Stredy pri prerozdelení pozemkov sa zaviazal, že tam budú vystavané bungalovy. Pán
starosta požiadal pani poslankyňu, aby doložila zápisnicu, kde je uvedené, že tam budú stáť domy
typu bungalov. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová potvrdila, že si pamätá, ako prišiel developer
s mapou, kde bolo uvedené, že tam má stáť 5 bungalovov. Na tento fakt sa prihliadalo pri jeho
žiadosti o prerozdelení parciel na menšie. Teraz je tam plánovaných 15 bytových jednotiek.
11.2 – pán Prokopius- vrátenie sumy 10.000 €, ktoré boli darované obci. Po zvažovaní a debate
poslanci rozhodli, že sa peniaze vracať nebudú.
11.3 – pán starosta uviedol, že má informáciu, že pani Kolárová má čiernu stavbu, táto informácia
však bola vyvrátená.
11.4 – dodávka výpočtovej techniky – hlavný kontrolór obce Ing. Ľubica Jančoková informovala o
výzve na dodávku výpočtovej techniky spolu so servisnými službami. Pred dvoma týždňami sa otvárali
3 obálky, pán Balko vyhodnotil a odporučil najvýhodnejšiu ponuku. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová
dodala, že hodnotenie pána Balka bolo vynikajúce, zrozumiteľné aj pre laika. Odporučená firma je
board.sk, s.r.o. z Bratislavy, ktorú členovia komisie aj vybrali. Po schválení uznesenia môže pán
starosta podpísať zmluvu na nákup výpočtovej techniky a poskytovanie servisných služieb. Zmluvy sú
už pripravené.
Prijatie Uznesenia 171-OZ/2015 – dodávka výpočtovej techniky
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
11.5 – nezaúčtované faktúry z r. 2013 – hlavný kontrolór obce Hamuliakovo Ing. Ľubica Jančoková
informovala o faktúrach z roku 2013, ktoré neboli zaúčtované. Navrhla čerpanie z rezervného fondu.
Faktúry boli z prelomu rokov, vystavené za servis a opravy v nájomných bytoch. Suma 1.500 €.
Nasledovala debata o tom, či nikomu nechýbali. Dohodlo sa, že sa faktúry opäť preveria na bytovej
schôdzi. Tiež sa začalo hovoriť o potrebe navýšenia fondu opráv, pán starosta navrhol presunúť tento
bod na budúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
11.6 – zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej členovia môžu byť výlučne poslanci.
Prijatie Uznesenia 172-OZ/2015 – zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Predsedom tejto komisie bude po dohode poslankyňa pani Mária Gaspareková.
Prijatie Uznesenia 173-OZ/2015 – menovanie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
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Hlavný kontrolór obce Hamuliakovo Ing. Ľubica Jančoková dodala, že keď zasadá komisia, je potrebné
túto informáciu zverejniť 3 dni predtým na stránkach obce, aby sa jej mohli zúčastniť občania.
11.7 – nákup lešenia. Pán starosta navrhol zvážiť kúpu lešenia, ktoré sa rozpredáva a bolo by veľmi
vhodné napríklad do Kultúrneho domu pri čistení lámp, pri stavbe vianočného stromu... Lešenia sa
predáva za 50%-nú zľavu z pôvodnej ceny 1.532 €. Podotkol tiež, že denný nájom takého lešenia je
200€.
Prijatie Uznesenia 174-OZ/2015 – nákup lešenia
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
11.8 – unimobunka na zbernom dvore. Poslankyňa Ing. Darina Balková prišla s návrhom opraviť
unimobunku na zbernom dvore, v ktorej sa zdržiava p. Földes počas služby na zbernom dvore,
pretože do unimobunky zateká. Pán starosta prisľúbil preveriť túto skutočnosť, pretože ako tvrdil,
unimobunka bola opravovaná nedávno.
11.9 – ukončenie zmluvy o zriadení Stavebného úradu.
Prijatie Uznesenia 175-OZ/2015 – ukončenie zmluvy o zriadení Stavebného úradu
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
11.10 – žiadosť o povolenie prevádzky spoločností NIKE a TIPSPORT
Prijatie Uznesenia 176-OZ/2015 – Povolenie prevádzka TIPSPORT
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
Prijatie Uznesenia 177-OZ/2015 – povolenie prevádzky NIKE
Schválené jednohlasne v počte hlasov 7. (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec , Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel
Világi)
11.11 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z následnej finančnej kontroly 2/2015.
Návrh na nasledovné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 16.12.2015.

Vypracovala:

Ing. Simona Lacková .........................................
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Overovatelia zápisnice:

Ing. Juliana Krajčírová............................................
Pani Mária Gaspareková........................................

V Hamuliakove, dňa 26.11.2015

Jozef Schnobl
starosta obce
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