Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo – 08/2015,
ktoré sa konalo dňa 08. 07. 2015 o 17.00 hod.
na obecnom úrade v Hamuliakove

Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Uznesenie VO – rozšírenie kapacity MŠ
5. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a v školských zariadeniach
6. Rôzne
7. Záver
Bod č. 1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, pán Jozef Schnobl, ktorý
privítal prítomných poslancov, ako aj hostí. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, preto rokovanie poslancov obecného
zastupiteľstva je uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať.

Bod č. 2. Schválenie programu zasadnutia
Schválené:
6 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová,
Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
1 neprítomný (Ing. Darina Balková)

Bod č. 3. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice:

Ing. Juliana Krajčírová
p. Štefan Olajec

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Ludmila Goldbergerová
Ing. Anna Paráková
Mgr. Ildikó Lengyel Világi

Schválené:
6 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová,
Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
1 neprítomný (Ing. Darina Balková)

Bod č. 4. Uznesenie VO – rozšírenie kapacity MŠ
Ing. Anna Paráková informovala poslancov, že rozsah prác Ing. arch Pavla Bodóa je
v rozsahu ako má byť. Návrh zmluvy priložený k zápisnici.
Prijaté uznesenie č: 118-OZ/2015

Bod č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach
Ing. Ludmila Goldbergerová informovala poslancov ohľadne návrhu VZN. Zmeny VZN:
- zriaďovateľ nereguluje spôsob prijímania detí ani do školy ani do škôlky
- kuchyňa sa presunula do iného cenového pásma
- zvýšenie príspevku na ŠKD na žiadosť riaditeľky Mgr. Aleny Maschkanovej
Prijaté uznesenie č: 119-OZ/2015

Bod č. 6. Rôzne
Neokosené pozemky:
Mgr. Ivica Šišoláková informovala poslancov, že sa podala žiadosť na Obvodný pozemkový
úrad v Senci. Obec nemôže pokutovať na základe porušenia VZN, nakoľko sa jedná
o poľnohospodárske pozemky – orná pôda.
Poslanci žiadali Mgr. Šišolákovú, aby pripravila stanovisko, resp. odporúčanie, ako sa situácia
riešiť dá. – aby sa urobili potrebné kroky na to, aby sa v budúcnosti nezopakovala súčasná
situácia, keď na niektorých pozemkoch bodliaky presahujú 1,80 metrový plot. Je to moment,
kedy dochádza k poškodzovaniu majetkov (či už obecných alebo súkromných) a zdravia, a
otázka (ne)kosenia prestáva byť vecou morálky a dobrovoľnosti. Majitelia pozemkov by si
mali uvedomiť, že vlastníctvo znamená aj povinnosti.
Parkovanie v obci :
Je potrebné riešiť parkovanie v obci. Kritická je situácia v časti Stredný hon. V niektorých
uliciach sa susedia dohodli, že všetci parkujú na jednej strane, ale vo väčšine ulíc sa kľučkuje
medzi autami. Okrem toho je veľký problém východ z Vŕbovej ulice, roh/S-ko na Topoľovej
a Dubovej (nájomné byty), Malogútorská ulica, kde je jednoznačne potrebné riešiť prechod
pre chodcov. Poslanci navrhujú riešiť túto situáciu projektom upokojovania dopravy aspoň
v troch najkritickejších uliciach: Topoľová, Vŕbová a Malogútorská, aby bola zabezpečená
bezpečnosť a plynulosť premávky. Je potrebné vyhotoviť podrobnejší projekt. Poverená: Ing.
Anna Paráková
Kultúrny dom
Bude predlžená prevádzka kultúrneho domu. Riešime situáciu s prof. Zajacom zo Slovenskej
technickej univerzity – protihluková stena, zasklenie terasy.

Materiály zaradené na rokovanie zastupiteľstva
Ing. Juliana Krajčírová navrhla, aby sa materiály na OZ predložili prípravnej skupine týždeň
pred OZ maximálne v stredu do 18,00 hod. Žiadosti evidované po termíne nebudú
predložené na OZ.
Poslanci súhlasili.
Stretnutie ohľadom rozpočtu:
Ing. Juliana Krajčírová informovala poslancov o stretnutí s ekonómkami OU. Po
predchádzajúcom zastupiteľstve jej zavolala pani Nagyová (nová ekonómka). Stretli sa – pani
hlavná kontrolórka pani Jančoková, pani Nagyová. Bolo to veľmi konštruktívne stretnutie,
kde za hodinu a pol dostala odpovede na všetky otázky, na ktoré už od marca čakala. Závery:
nedorozumenia, ktoré vznikli boli jednoznačne spôsobené nesprávnym zaúčtovaním položiek
do jednotlivých prvkov a podprogramov. Napríklad údržbu a čistiace prostriedky kultúrneho
domu v sume 2770€ predstavovali 1/3 čistiace prostriedky, 1/3 údržbu a 1/3 v sume 900€
kultúrne podujatia, ako Mikuláš, adventný veniec, Deň detí, atď, ktoré mali byť zaúčtované
na inom mieste – pod kultúrnymi podujatiami. Zhodli sa, že v budúcnosti sa bude prikladať
veľký dôraz na správne zaúčtovanie jednotlivých položiek. Z toho vyplynula potrebná
reorganizácia štruktúry programového rozpočtu – jednotlivých programov a podprogramov.
Ing. Krajčírová navrhla, aby sa v septembri stretli a porozprávali sa o tom, lebo napr.
pod programom Kultúra je aj údržba kultúrneho domu, čo podľa nej by patrilo pod jeden
okruh Prevádzka a údržba budov - kam by zahrnula aj prevádzku a údržbu obecných bytov,
školy, škôlky telocvične, kultúrneho domu – a tým pádom by sme získali ucelený obraz
o nákladoch na prevádzku a údržbu všetkých obecných budov. Je si toho vedomá, že tým
pádom nebudeme môcť porovnávať celkové programy roky 2015/2016. Ale – buď pôjdeme
takto ďalej, a nebudeme mať reálny obraz o tom, kde vznikajú aké náklady a tým pádom ich
nebudeme vedieť strážiť a optimalizovať, alebo urobíme hrubú čiaru, zmeníme štruktúru
a získame ucelený obraz o hospodárení podľa jednotlivých úsekov. Okrem toho, sa zhodli na
tom, že je jednoznačne potrebný nový účtovný program. Pani Trnavská, ktorá robí štvrťročne
uzávierku, účtuje za rok 600€, takže za niekoľko rokov sa táto suma vráti, nehovoriac
o úspore času zamestnancov, o čase, ktorý získajú zefektívnenou službou poskytnutou
novým účtovným programom. Ing. Krajčírová navrhuje, aby sa v septembri požiadali
minimálne 3 firmy o cenové ponuky, aby sa od 1.1.2016 dalo nabehnúť na nový systém.
Ďalšia vec je – na minulom zastupiteľstve povedala, že roky 2013 a 2014 boli prebytkové.
Pani Teleková s tým nesúhlasila. Tvrdila, že rok 2014 je prvý, ktorý je prebytkový.
Ing. Krajčírová predložila informácie, ktoré mala k dispozícii– od roku 2010 všetky rozpočty
sú prebytkové –v sume od 6000€ do 45000€. Pripravila tabuľku a v rokoch 2012, 2013, 2014
porovnala čísla v tabuľke rozpočtu a v záverečnom účte (tabuľka odovzdaná poslancom) –
obidva dokumenty oficiálne zverejnené. Rok 2014 súhlasí, ale čísla v tabuľkách v roku 2012
ako aj v roku 2013 sa líšia. Na záver poprosila, aby tieto čísla boli skontrolované a bolo
poslancom oznámené, ktoré čísla sú správne.
Bod č. 15. Záver
Pán starosta sa poďakoval prítomným hosťom za účasť, poslancom za aktivitu a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo prehlásil za ukončené.

Zapísala:

Andrea Olajcová

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

Overovatelia
zápisnice:

Ing. Juliana Krajčírová

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

p. Štefan Olajec

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

v Hamuliakove, dňa 08.07.2015

Jozef Schnobl
starosta obce

