Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hamuliakovo 02 – 2016
ktoré sa konalo dňa 29.02. 2016 o 18.hod v kultúrnom dome v Hamuliakove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Telocvičňa - rekonštrukcia
ZŠ – II.stupeň
Výberové konanie – stavebný úrad
Diskusia
Záver

Bod č.1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva zvolal aj otvoril starosta obce p. Jozef Schnobl,
uviedol, že poslankyne Ing. Darina Balková a Mgr. Ildikó Lengyel Világi sa ospravedlnili a nebudú
prítomné na zasadnutí, Ing. Juliana Krajčírová bude niekoľko minút meškať. Skonštatoval, že
prítomná je väčšina poslancov Obecného zastupiteľstva Hamuliakovo a preto je rokovanie obecného
zastupiteľstva uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať. Pán starosta tiež privítal hostí, ktorí prišli na
zastupiteľstvo v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa budovania novej ZŠ.
Bod č.2 –Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Mária Gaspareková a pán Štefan Olajec.
Bod č.3 – Schválenie programu zasadnutia
Poslanci jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia v počte hlasov 4. (Ing. LudmilaGoldbergerová ,
p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)
Bod č.4 – Telocvičňa - rekonštrukcia
Starosta obce p. Jozef Schnobl oznámil prítomným dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia. Ide
o zverejnenú výzvu a dotáciu na rekonštrukciu telocvične. Po stretnutí v Bratislave pán starosta
uviedol, že máme veľkú šancu túto dotáciu získať. Ide o sumu cca 100.000 €. Uviedol tiež, že dôležitá
je spoluúčasť obce vo financovaní, ktorú navrhol na 15% (čo by činilo sumu 15.000€). Pri takejto
spoluúčasti nám rastie pravdepodobnosť získania dotácie. Pán starosta tiež dodal, že už začal v tejto
veci konať a má predbežný rozpočet na práce:
-

Klampiarske práce – rozpočet vypracoval pán Szijjárto
Elektroinštalácia – rozpočet vypracoval pán Farkaš.
Kotle, batérie, vodoinštalácia – rozpočet vypracoval pán Dikan
Murárske práce – rozpočet vypracoval pán Hurton.
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V piatok 4.3. 2016 predloží pán starosta tento rozpočet na Okresný úrad poverený Ministerstvom
školstva, vedy výskumu a športu SR.
K tejto téme otvoril pán starosta diskusiu.
Slova sa ujala poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová, ktorá upresnila informácie týkajúce sa súťaže.
Ide o bodovanie. Boduje sa viacero kritérií a s každým percentom spoluúčasti získavame určitý počet
bodov navyše. Do výberu budú zaradené len tie žiadosti, ktoré dosiahnu minimálnu predpísanú
hranicu v bodovaní.
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová položila otázku, či sú na spoluúčasť v rozpočte peniaze. Pán
starosta odpovedal, že s týmto rozpočet nerátal, ale budeme ho musieť upraviť. Poslankyňa Ing.
Ludmila Goldbergerová upresnila, že obdobie realizácie sú dva roky, takže ani spoluúčasť nebude
potrebné vyplatiť jednorázovo. Poslanci p. Mária Gaspareková aj p. Štefan Olajec sa zhodne vyjadrili,
že je potrebné nájsť peniaze na spoluúčasť a upraviť rozpočet. Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica
Jančoková podotkla, že aj príjmy budú upravené.
Poslankyňa Ing. Anna Paráková k tejto téme uviedla, že je smutné, že je potrebná taká rozsiahla
investícia do telocvične po 9 rokoch – to hovorí o „kvalite“ stavby...
O slovo požiadal pán Krajčík – obyvateľ obce. Opýtal sa, či je používanie telocvične spoplatnené,
nakoľko vidí, že je stále obsadená. Odpoveď znela, že používanie telocvične je spoplatnené. Pokiaľ
majú niektoré skupiny výnimku a zľavu, je to riešené cez uznesenia. Cenník za prenájom telocvične je
vypracovaný a zverejnený.
K bodu rekonštrukcia telocvične bolo prijaté uznesenie:
Prijatie uznesenia č.
z MŠVVŠ SR.

13-OZ/2016 – Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov

OZ obce Hamuliakovo súhlasí s podaním žiadosti na základe „Výzvy na predloženie žiadostí o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie
telocvične“ na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky týkajúcej sa
rekonštrukcie a vybavenia telocvične v Hamuliakove v celkovom finančnom objeme do 100.000,- Eur
so spoluúčasťou 15 %.
Schválené v počte hlasov 5. (p. Mária Gaspareková, Ing. LudmilaGoldbergerová , Ing. Juliana
Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)
Bod č. 5 – ZŠ – II. stupeň
Odsúhlasenie financií na výstavbu druhého stupňa ZŠ bolo ďalším dôvodom zvolania mimoriadneho
OZ. Pán starosta uviedol, že pán minister potvrdil, že pre obec Hamuliakovo bolo Ministerstvom
školstva SR odsúhlasených 200.000 €. Na základe tejto informácie pán starosta požiadal stavebnú
komisiu, jej člena pána Ing. arch. Magyara, aby vypracoval predbežný projekt. Na zhotovenie
stavebného projektu a dokumentácie na vydanie stavebného povolenia bude vypísaná súťaž prieskum trhu na realizáciu zákazky na dodanie služby s nízkou hodnotou. Škola bude postavená na 7
árovom pozemku medzi Kultúrnym domom a Obecným úradom. Pán starosta tiež uviedol, že budúci
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týždeň zvolá všetky zainteresované strany – účastníkov stavebného konania, ako aj poslancov, aby sa
vyjadrili k návrhom. Musíme sa poponáhľať, nakoľko termíny sú nasledovné:
- Prípravné práce – do apríla 2016
- Realizácia – do novembra 2016
- Kolaudácia – do decembra 2016
V školskom roku 2016 – 2017 sa 5. ročník otvorí v priestoroch nad Obecným úradom a po kolaudácia
sa presťahuje do nových priestorov. V tejto súvislosti poprosil pani riaditeľku ZŠ Mgr. Alenu
Maschkanovú, aby zvolala rodičov terajších štvrtákov a oboznámila ich s touto situáciou. Termíny
musíme dodržať, zároveň však musíme začať rokovania s bankou, nakoľko investície budú vyššie. Pán
starosta dodal, že spolu s pani poslankyňou Ing. Ludmilou Goldbergerovou oslovia aj miestnych
podnikateľov, firmy i rodičov so žiadosťou o pomoc pri dofinancovaní školy - zapojením sa do
realizácie alebo subdodávok častí stavby za zvýhodnené ceny ako aj prípadne finančným darom.
Pán starosta navštívil novú školu v Miloslavove (škola formou modulov), kde práve otvorili 10 tried.
U nás však dáme prednosť murovanej škole, ktorú prispôsobíme ambientu. Týmto odovzdal slovo
pánovi Ing. arch. Magyarovi.
Ing. arch. Magyar uviedol, že na výber bola modulová alebo murovaná škola. Jednoznačne
uprednostňujeme murovanú školu. Vypracované sú dva návrhy, alternatívy, ku ktorým sa budú
poslanci môcť vyjadriť. Uviedol niekoľko faktov: Šírka budovy 17m, dĺžka 33m, výška cca 6,3m. Čelo
objektu by bolo smerované na námestie, aby deti nevybehli priamo na komunikáciu. Objekt má mať
6 tried, sociálne vybavenie, šatne, sociálne vybavenie pre hendikepované deti. Počíta sa s veľkosťou
tried pre 22 – 25 detí. Objekt by mohol byť jednoduchý, moderný, v kombinácii s drevom, aby
zapadol do ambientu KD a OÚ. Ing. arch. Magyar uviedol, že rozpočet pre modulovú školu je 850
€/m2, murovanú školu je ale možné postaviť za sumu 700 €/m2. Škola by bola samostatne
vykurovaná. Navrhujú oplotenie nízkym plotom a vysokými tujami. Pán starosta uviedol, že ak
začneme hneď, do konca apríla môžeme mať stavebné povolenie. Na realizáciu projektu je potrebné
verejné obstarávanie. Opäť zdôraznil, že musíme čím skôr pozvať zúčastnené strany na stretnutie.
Prítomní občania položili otázku ako sa bude riešiť zvyšok financovania. Ing. arch. Magyar uviedol, že
škola bude mať cca 600 m2 x 700€ = 420.000 €. Pán starosta opäť uviedol, že musíme požiadať banku
o úver. Prítomní sa pýtali aj na vyvolané investície – napr. parkovacie miesta, oplotenie... Parkovacie
miesta sa riešiť nebudú, učitelia budú mať vymedzené parkovanie na verejných priestranstvách.
Ing. Páraková uviedla, že v súčasnosti sa pripravuje projekt na zjednosmernenie ulice Dunajská, kde
bude vytvorené parkovanie. Ďalej uviedla, že rodičia detí 1. stupňa a MŠ môžu v zvýšenej miere
používať aj parkovisko pri parku, ktoré je vybudované.
Ing. Goldbergerová uviedla, že nepredpokladá výrazné zvýšenie potreby parkovania, ktoré by bolo
vyvolané II. stupňom. Ide o deti vo veku 11-16 rokov z obce, ktorých rodičia nemusia v škole
odovzdávať, ale budú skôr chodiť sami pešo alebo na bicykloch. Prípadné deti z Kalinkova budú
prichádzať aj autobusom, keďže zastávka je za rohom. Uviedla porovnanie počtu parkovacích miest
pred školu M. Bela a gymnáziom v Šamoríne vzhľadom na tamojší počet detí, kde mesto tiež
nebuduje parkoviská na odovzdávanie detí.
Prítomná pani –z domu susediaceho s budúcou školou, pracujúca v školstve uviedla, že podľa zákona
druhý stupeň môže prijať 25 – 28 detí, čo by činilo cca 180 detí. K takému počtu žiakov už treba
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počítať s personálom min. 20 učiteľov. To už je 200 ľudí, obávam sa, že ráno a popoludní bude chaos.
Pán starosta ju pri tejto príležitosti ubezpečil, že ich súkromná cesta nebude používaná. Hlavný vchod
do školy bude situovaný zo strany námestia a školský dvor bude taktiež v priestore medzi I. a II.
stupňom ZŠ. Prítomná pani uviedla, že ona osobne je proti murovanému plotu, ale tiež má
informáciu, že ostatní susedia budú takýto plot požadovať. Ing. arch. Magyar uviedol, že pokiaľ by
škola vykazovala nadmerný hluk, riešilo by sa to protihlukovou bariérou. Toto je však predmetom
posúdenia odborníkov schvaľujúcich projekt. Opäť pripomenul, že povinnosťou investora je zvolať
všetkých účastníkov stavebného konania, vypočuť pripomienky a oprávneným námietkam vyhovieť,
pokiaľ ide o neopodstatnené pripomienky, je možné ich zamietnuť. Prítomní občania tiež otvorili
otázku odborných učební (ktoré sú potrebné pre II. stupeň: fyzika, chémia, prírodoveda) a otázku
zborovne. Odpovedal Ing. arch. Magyar, že ešte nie je celkom jasné, kde budú učitelia mať zborovňu
(či v budove I. alebo II. stupňa), čo sa týka kabinetov, tie je možné zakomponovať, nepočíta sa však
s učebňou chémie, kde sú náklady 1.000 €/m2. Z diskusie vyplynulo, že pozemok má väčšiu rozlohu
ako 17x33 m, z ktorého sa vychádzalo pri návrhu a tak sa priestor môže predĺžiť o cca 6m, čím
vznikne priestor pre kabinety, či rozšírenie toaliet pre dievčatá, ako to pripomienkovala poslankyňa
Ing. Juliana Krajčírová.
Ing. arch. Magyar uviedol tiež, že strecha bude mierne zošikmená. Škola bude od prvého susedného
objektu, od hranice jeho pozemku vzdialená cca. 2,5 m.
Pán starosta na koniec diskusie uviedol, že budúci týždeň o 18.00 hod (dátum bude upresnený), bude
zvolané stretnutie účastníkov konania. Zvolaním poveril asistentku pani Andreu Olajcovú.
Pán starosta uviedol tiež krátku informáciu týkajúcu sa projektu na materskú školu. Keďže
s projektom na výmenu okien obec neuspela z dôvodu vyčerpania vyčlenených financií, bude
potrebné vyhotoviť nový projekt, ktorý bude riešiť celú MŠ – nadstavbu aj súčasné 1. podlažie.
Projekt bude podaný na základe výzvy z IROP/ EÚ, proces posudzovania je dvojkolový. Prvé kolo bude
v máji – júni.
Bod č. 6 – Výberové konanie – stavebný úrad
Pán starosta požiadal o predĺženie termínu výberového konania na stavebný úrad, nakoľko je dosial
prihlásená len jedna osoba.
Nasledujúce - riadne zastupiteľstvo sa bude konať podľa plánu dňa 16.3.2016. Do prípravného výboru
boli menovaní poslanci:
-

Ing. Anna Paráková
Ing. LudmilaGoldbergerová
Ing. Darina Balková

Vypracovala:

Ing. Simona Lacková .........................................

Overovatelia zápisnice:

Pani Mária Gaspareková ....................................
Pán Štefan Olajec................................................
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