Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo – 03/2014,
ktoré sa konalo dňa 10. 04. 2014 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove

Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. 16:00 ZOHŽO – Sárkány
6. 16:30 Rozpočet 2014
7. 17:00 Organizačná štruktúra OU + Obecné oslavy p. Bognárová + žiadosti KD
8. 17:30 Športová komisia – Old boys a ŠK Hamuliakovo – nájomná zmluva
9. 18:00 UPI – Žiadosti : p. Kollárová, p.Halajová, p. Ivancsai, p.Schwinger, p. Prokopius
10. 18:30 JUDr. Iveta Šáranská –
- darovacia zmluva: p. Grécky, BA Building
- prejednanie súdnych sporov Ing. Šimko
- zmluva: p. Novomeský
- žaloba : Financial House Holding a.s
11. 19:00 Výstava Ruží – prehodnotenie žiadosti o KD
12. 19:30 Žiadosť pani Zsoldosovej - odkúpenie obecného pozemku
13. 20:00 Žiadosť pani Majkutovej – odkúpenie obecného pozemku
14. Došlá pošta
15. Rôzne
16. 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 uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Bod č. 2. Schválenie programu zasadnutia
Schválené:
5za ( František Molnár, Mária Gaspareková, Ing.Ludmila Golbergerová, p. Helena Brtková,
Monika Tóthová)
2 neprítomní (Ing. Anna Paráková, p. Viktor Kállay)

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

Overovatelia zápisnice:

František Molnár
Monika Tóthová

Do návrhovej komisie boli zvolení:

Mária Gašpareková
Helena Brtková

Schválené:
5za ( František Molnár, Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Golbergerová, p. Helena Brtková,
Monika Tóthová)
2 neprítomní (Ing. Anna Paráková, p. Viktor Kállay)
Bod č. 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06. 03. 2014
Bod č. 5. ZOHŽO Uznesenie č. 08 - OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou FA č. FO 2013011 od firmy ZOHŽO zo dňa
23.01.2014 v celkovej sume 5 440,80 EUR s DPH za drvenie odpadu v Hamuliakove.
6 Jednomyseľne ZA ( p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Monika
Tóthová, p. František Molnár , Ing. Anna Paráková, Helena Brtková )
1 neprítomný ( Viktor Kállay )
Bod č.6. Rozpočet na rok 2014
Pani Soňa Teleková oznámila poslancom že sa v jednotlivých položkách rozpočtu znižovalo.
Pani Mária Gašpareková navrhuje prijať a vyvesiť rozpočet obce.
Uznesenie č. 9 - OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s návrhom rozpočtu obce Hamuliakovo na
rok 2014 - 2016.
Príjmy

2014

Bežný
784
príjem
465,00
Kapitálový
434
príjem
170,00
Finančné
operácie 70 000,00

Spolu
príjem

1 288
635,00

2015

2016

796
590,00

796
590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796
590,00

796
590,00

Výdavky

2014

Bežný
702
výdaj
190,00
Kapitálový
496
výdaj
170,00
Finančné
operácie
78 000,00

Spolu
výdaj

1 276
360,00

2015

2016

718
590,00

718
590,00

0,00
78
000,00

0,00
78
000,00

796
590,00

796
590,00

Schválené:
7 JEDNOMYSEĽNE za ( p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Monika
Tóthová, p. František Molnár , Ing. Anna Paráková, Helena Brtková , Viktor Kállay )
Bod č.7 Organizačná štruktúra OU + Obecné oslavy p. Bognárová + žiadosti KD
Obecné oslavy sa budú konať 20 a 21. Júna 2014 .
21.06.2014 sa bude konať festival miestnych hodnôt II. ročník na námestí tak ako minulý rok.

Bod č. 8 Športová komisia – Old boys a ŠK Hamuliakovo – nájomná zmluva
Dňa 18.11.2013 podali OLD Boys Hamuliakovo žiadosť o bezplatný prenájom športového
areálu Hamuliakovo. Ako dôvod uviedli nejasnú a nekoordinovanú situáciu ohľadom
využívania ihriska inými klubmi.
Pán Kállay – My ako starý páni nemáme rovnoprávnosť. Chceme to zazmluvniť. Žiadosť tu
máme 4 mesiace. Nedostali sme žiadnu odpoveď. Pán Juraj Lengyel je predseda 20 rokov.
Judr. Iveta Šáranská – nie ste podchytený právne, nemáte právnu formu. Ak sa uzavrie
zmluva kto bude niesť zodpovednosť ?
Pán Kállay : Doložíme zoznam s hráčmi a stanovy Old Boys.
Mária Gašpareková : Problém vidím vo vedení ŠK Hamuliakovo. Pán Alexander Molnár
nepodal daňové priznanie, neodovzdal doklady, výpisy nič. Požiadala som o odklad.
JUDr. Iveta Šáranská : Prečo nie ste s ŠK Hamuliakovo spolu, ako jeden klub?
Ing. Fehér : Chceme zachovať tradíciu. Budeme mať 85 výročie založenia futbalu v
Hamuliakove . V piatok sme sa zišli a dohodli podmienky.
JUDr. Iveta Šáranska vidí problém že starý páni nemajú právnu formu.
Pán Olajec: 20 rokov dostávame peniaze z rozpočtu obce a nie sme právna forma. To nebol
problém??
Mária Gašpareková : Starý páni viac reprezentujú obec ako ŠK Hamuliakovo.
Pán Lengyel /FK Šamorín – Hamuliakovo/ - Vy ste prvoradí na ihrisku. Zmluva je zbytočná.
Ste domáci.
Olajec: 6 mesiacov sme sa nedostali do priestorov ihriska.
Pán Kállay – Je málo peňazí v rozpočte na šport. Chceme mať rovnaké podmienky ako klub
FK Šamorín – Hamuliakovo.

Ing. Fehér: Nie je problém ak chcete môžeme ísť aj niekam inam hrať futbal, keď ste
odsúhlasili zmluvu FK Šamorín Hamuliakovo , ktoré má sídlo firmy na súkromnej adrese.
Za návrh sa hlasovalo:
Uznesenie č. 11 - OZ/2014

Bod č. 9. UPI – Žiadosti : p. Kollárová, p.Halajová, p. Ivancsai, p.Schwinger, p.
Prokopius
1. Ján Schwinger podal žiadosť o zmenu funkčného využitia pozemku parc. č 543/7
a jeho zahrnutie do Územného plánu obce Hamuliakovo v kategórii obytné
územie s výmerou 5363 m2, evidovaný v registri C. Pozemok parcela č. 543/7 bol
vyňatí Rozhodnutím číslo OÚ-SC-PLO 2014/2920-Vár. Dňa 10.04.2014
nadobudlo právoplatnosť.
2. Pani Anna Kollárová podala žiadosť o zmenu funkčného využitia pozemku parc.
č 543/2 a jeho zahrnutie do Územného plánu obce Hamuliakovo v kategórii
obytné územie s výmerou 5753 m2, evidovaný v registri C. Pozemok parcela č.
543/2 bol vyňatí Rozhodnutím číslo 2014/863 -Vár. Dňa 06.03.2014 nadobudlo
právoplatnosť.
3. Pán Ivancsai Tibor podal žiadosť o zmenu funkčného využitia pozemku parc. č
543/1 a jeho zahrnutie do Územného plánu obce Hamuliakovo v kategórii obytné
územie s výmerou 5129 m2, evidovaný v registri C. Pozemok parcela č. 543/1
bol vyňatí Rozhodnutím číslo 2014/876 -Vár. Dňa 06.03.2014 nadobudlo
právoplatnosť.
Pani Anna Kollárová uviedla že zastupovala pána Schwingera a pána Ivancsaia.
Rozhodnutie máme právoplatnené a odovzdané na obecný úrad. Pani Anna
Halajová tiež uviedla že pozemky po zaradení do UP chce využiť na šport
a rekreáciu. Splnila som všetky podmienky a obnovila som žiadosť.
p. Šebok . Je mi smutno čo sa to tu deje. Ukrajujú sa nám lesy. Všade budú domy
a nie lesy. Všetci vieme že chcú pozemky rozparcelovať. Ako sa bude dedina do
budúcnosti vyvíjať? Podal som si žiadosť a chcem odkúpiť pozemok.
Pani JUDr. Podhradská uviedla že ide o 10 parciel. Územie je suché, les nebol 10
rokov vysádzaný. Územie nepríde ani o 1 lesný strom.
Pán Šebok: Vašu plochu nepoznám. Pani Anna Kollárová prečítala svoj list
obecnému zastupiteľstvu. Pán starosta sa následne opýtal či sa chcú k listu
vyjadriť
4. Pani Anna Halajová podala dňa 19.02.2014 žiadosť o zaradenia pozemkov do
Územného plánu. Parc. č. 251, 254 ,255 ,257/2 ,817/31 evidované registra C. Zámer
– šport a rekreácia a obytné územie. Pani Halajová splnila všetky podmienky.
5. Pani Jajcajová podala žiadosť o zaradenie pozemku do Územného plánu parc. č
202/1 o výmere 3438 m2 parcela register C.
Za návrhy sa hlasovalo :
Uznesenie č. 13 - OZ/2014
Uznesenie č. 14 - OZ/2014

Uznesenie č. 15 - OZ/2014
Uznesenie č. 16 - OZ/2014
Uznesenie č. 17 - OZ/2014
Bod č. 10 JUDr. Iveta Šáranská –
- Ing. Ján Šimko : Stretnutie právnikov nebolo. Nie je vzájomná dôvera.
Pokračuje priestupkové konanie na Okresnom Úrade v Senci.
- Fojta – Mezzey – Spravili dohodu ktorú uznal súd.
- Financ Holding – výberové konanie na odkúpenie pohľadávky.
Ing. Fehér – navrhuje počkať 2-3 týždne.
Zmluva o vecnom bremene Profinex Building – Pán starosta je poverený od
poslancov OZ podpísať zmluvu o vecnom bremene podľa platného uznesenia.
- Pán Novomeský – Poslanci neodsúhlasili zámennú zmluvu

Bod č.11 Výstava Ruží – prehodnotenie žiadosti o KD
Poslanci OZ Hamuliakovo – Uznesenie ostáva nezmenené.
Uznesenie č. 67-OZ/2013
Bod č. 12 Žiadosť pani Zsoldosovej - odkúpenie obecného pozemku
Pani Mária Zsoldosová podala žiadosť č. 85/2014 kde žiada Obecné zastupiteľstvo
o odkúpenie kúska pozemku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti jej pozemku parc. č.
360/9 a 360/510. Odkúpením a oplotením pozemku by chcela začať z rozšírením
predajne.
Ing. Anna Paráková – okolo autobusovej zástavky je ochranné pásmo. Regionálne
cesty – p. Noskovičová dala ústne stanovisko : Je potrebné zahrnúť priekopu a okolo
autobusovej zástavky. Neodporúča predať pozemok k zástavke aj z bezpečnostného
hľadiska. Poslanci žiadajú stanovisko v písomnej forme.

Bod č. 13 Žiadosť pani Majkutovej – odkúpenie obecného pozemku
Dr. Martin Majkút podal žiadosť obecnému zastupiteľstvu:
Dňa 22.04.2002 mi na moju žiadosť z 18.02. 2002 schválilo obecné zastupiteľstvo
v Hamuliakove predaj pozemku vo výmere 35 m2 z parc. č. 544/21 ktorý vznikol
líniovým zarovnaním hranice pozemkov so susednými pozemkami. Cena
pozemku bola stanovená na 1 300,- Sk/m2.
Pani Majkútová ktorá zastupovala syna na OZ argumentuje neprimeranou sumou
za 1m2, nakoľko predmetný pozemok bol súčasťou obecného smetiska a jeho
kultivácia ich stála nemalé náklady. Okrem toho podobné pozemky sa v obci
realizovali za symbolické sumy. Na túto žiadosť pán Dr. Martin Majkút nedostal
odpoveď.
Poslanci OZ žiadajú plnú moc od pána Dr. Martina Majkúta a platný LV. Na OZ
sa zúčastnila pani Majkútová.
Bod č. 14 Došlá pošta:
-

Pán Ivan Šebok CSc. Podal žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú obce Hamuliakovo
č. 544 / 3 ostatné plochy, ktorý sa nachádza oproti rodinnému domu pána Šeboka

ako zatrávnený pás s výsadbou okrasných drevín a prechádza pozdĺžne s cestnou
komunikáciou na Gaštanovej ulici.
Svoju žiadosť odôvodnil: Vzhľadom na snahy niektorých spoluobčanov zlikvidovať
posledné zvyšky lužného lesa v intraviláne obce, mám záujem zachovať tento pás
zelene v budúcnosti ako park v celku, pokiaľ bude v mojom vlastníctve ho zveľadiť.
Pozemok samostatne svojim tvarom neumožňuje iné využitie, čiže je garantom
zachovanie súčasnej funkcie neporušeného pásu zelene v obci.

-

Relax Park Hamuliakovo s.r.o podal žiadosť o zaradenie do Územné plánu obce
Hamuliakovo s funkciou Šport a rekreácia. Parceli č 832, 905/2, 904, 905, 906, 903,
907, 877.
poslanci žiadajú doplniť LV na všetky parcely.

-

Pani Eva Tornayová – žiadosť o finančnú výpomoc na lieky. Poslanci OZ odsúhlasili
finančnú výpomoc vo výške 50,- EUR jednorázovo.

-

Pani Alžbeta Vassová žiada Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo o odpustenie dani
a poplatkov, dani domovej, dani za záhradu a poplatkov za cintorín a komunálny odpad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosťi:
- Občianske združenie Hamuliakovske deti – Festival miestnych hodnôt – II. Ročník
- Czifrová Beata : Prevod práva nájmu bytu na Jaseňovej ulici č. 394, 90043
Hamuliakovo
- Ing. Dušan Veselko – Žiadosť o prenájom ornej pôdy
- Tím nadšencov – Beh pre všetkých Gútor Run v termíne 20.9.2014 od 7:00 do 20:00

Pán starosta sa poďakoval prítomným hosťom za účasť, poslancom za aktivitu
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo prehlásil za ukončené.

Zapísala:

Andrea Olajcova

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

Overovatelia
zápisnice:

František Molnár

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

Monika Tóthová

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

v Hamuliakove, dňa 10. 04. 2014

