Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo – 12/2014
ktoré sa konalo dňa 06. 11. 2014 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe prerokovaných dokumentov
a odznelej diskusie sa uznieslo nasledovne:

A. Schvaľuje, súhlasí, ukladá, zamieta
Uznesenie č. 65-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo tajným hlasovaním schvaľuje pridelenie
nájomného bytu na ul. Lipová 484/6B pre Zoltána Angyala a Moniku Angyalovú bytom
Hamuliakovo 243 od 18.11.2014

Uznesenie č. 66-OZ/2014
OZ mení a nahrádza Uznesenie č. 49-OZ/2014 zo dňa 5.6.2014 takto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prevod spoluvlastníckeho podielu
o veľkosti 1/2
z pozemku KN-C, parcela číslo 1034/166 , druh pozemku – záhrady, k.ú. Hamuliakovo,
Obec Hamuliakovo, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 23/2013, úradne
overeného Správou katastra Senec dňa 30.5.2013 pod č. 654/2013, na základe ktorého bol
od parcely KN-E č. 970, vedenej na LV č. 488 odčlenený diel č.6 o celkovej výmere 69 m2
s parcelným č. 1034/166, register KN-C, druh pozemku záhrady, k.ú. Hamuliakovo, Obec
Hamuliakovo, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Obce Hamuliakovo a Michala Fabóka,
rod. Fabok, nar. 4.7.1928, bytom Súľovská 17, Bratislava, každý v podiele 1/2.
OZ schvaľuje prevod uvedeného spoluvlastníckeho podielu v prospech spoluvlastníka
Michala Fabóka, rod. Fabok, nar. 4.7.1928, rod.č. 280704/958 bytom Súľovská 17, Bratislava
za celkovú kúpnu cenu 1 552,50 € slovom tisícpäťstopäťdesiatdva Eur päťdesiat centov, t.j.
45 € /m2, slovom štyridsaťpäť euro /m2. Prevod spoluvlastníckeho podielu OZ schvaľuje
podľa ust. § 9a) ods.8, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vzhľadom na to, že
spoluvlastník si uplatnil svoje predkupné právo na spoluvlastnícky podiel.
Uznesenie bolo prijaté
6 za ( p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Helena Brtková, Viktor Kállay
Ing. Anna Paráková, p. František Molnár)
1 neprítomný (p. Monika Tothová)
Uznesenie č. 67-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo ruší uznesenie č. 48-OZ/2014 zo dňa 10.09.2013
Uznesenie bolo prijaté
6 za ( p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Helena Brtková, Viktor Kállay
Ing. Anna Paráková, p. František Molnár)
1 neprítomný (p. Monika Tothová)

Uznesenie č. 68-OZ/2014
OZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 360/108 o výmere 154 m2, zastavané plochy,
nachádzajúceho sa v k.ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, ktorý bol odčlenený z pozemku
patriaceho do výlučného vlastníctva Obce Hamuliakovo Geometrickým plánom č. 8/2014,
vyhotoveného spoločnosťou FENCL s.r.o., úradne overeným dňa 12.5.2014 Okresným
úradom Senec, katastrálny odbor, pod č. 732/2014, a to z parcely reg. “E“ evidovanej na
mape určeného operátu č. 360/1 o celkovej výmere 56753 m2 ,zastavané plochy a nádvoria,
vedeného na LV č. 1105, nachádzajúceho sa v k.ú. Hamuliakovo, Obec Hamuliakovo, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov – kupujúcich: Ladislav Kolman, rod. Kolman, nar.
24.08.1960, r.č. 600824/0590, bytom Šamorínska 263/18 90043 Hamuliakovo, občan SR a
manželka Gabriela Kolmanová, rod. Mezzeiová nar. 17.12.1962, rod.č. 626217/7031, bytom
Šamorínska 263/18, Hamuliakovo, občan SR, za dohodnutú kúpnu cenu za celý predmet
kúpy vo výške 623,70 Eur, slovom šesťstodvadsaťtri eur, sedemdesiat eurocentov, pričom
cena za 1 m2 predmetu prevodu je 4,05 E, slovom štyri eurá, päť eurocentov.
OZ schvaľuje predaj pozemku v súlade s ust. §9a) ods. 8 písm.b) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí s tým, že na pozemku, ktorý tvorí predmet prevodu je minimálne 20 rokov
postavená stavba – vodomerná šachta a domová prípojka na verejný vodovod, ktorá je vo
vlastníctve kupujúcich, pričom táto stavba svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou – rodinným domom č.263/18, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich –
nadobúdateľov.
6 za ( p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Helena Brtková, Viktor Kállay
Ing. Anna Paráková, p. František Molnár)
1 neprítomný (p. Monika Tothová)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 69-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje žiadosti Kristiána Faboka bytom Kostolná 71/19, 900 43
Hamuliakovo o sociálnu výpomoc a schvaľuje výpomoc vo výške 50,- EUR vo forme
stravných lístkov v obecnom stravovacom zariadení.
6 za ( p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Helena Brtková, Viktor Kállay
Ing. Anna Paráková, p. František Molnár)
1 neprítomný (p. Monika Tothová)
Uznesenie bolo prijaté
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v Hamuliakove, dňa 06. 11. 2014

Jozef Schnobl

