Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hamuliakovo 06 – 2016
ktoré sa konalo dňa 23.06. 2016 o 17.hod v kultúrnom dome v Hamuliakove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
P R O G R A M rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Záverečný účet, správa audítora
VZN – odpadové hospodárstvo
HK – plán kontrolnej činnosti
Došlá pošta
Rôzne
Záver

Bod č.1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Jozef Schnobl. Skonštatoval, že
prítomná je väčšina poslancov Obecného zastupiteľstva Hamuliakovo a preto je rokovanie obecného
zastupiteľstva uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať.
Bod č.2 –Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Ludmila Goldbergerová a Mgr. Ildikó Lengyel
Világi.
Bod č.3 – Schválenie programu zasadnutia
Body navrhovaného programu poslanci jednohlasne odsúhlasili v počte hlasov 6. (Ing. Darina
Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Bod č.4 – Záverečný účet – správa audítora
Na zasadnutí bola prítomná účtovníčka OÚ Hamuliakovo pani Klaudia Nagyová, ktorá odkázala
prítomných na správu audítora. Správa audítora je prílohou č. 1 tejto zápisnice. K správe sa vyjadrila
poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová, v zmysle, že sú nesprávne uvedené názvy komisií a treba to
opraviť.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková uviedla, že v tomto roku boli viaceré investície,
dokončila sa cyklotrasa, ktorá bola čiastočne financovaná z Eurofondov. Čo je dôležité, kapitálové
hospodárenie je plusové, z neho je možné čerpať aj investície.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015.
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II.

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za
rok 2015.

Bolo prijaté
Uznesenie č. 53- OZ/2016 – o celoročnom hospodárení obce.
Schválené jednohlasne v počte hlasov 6. (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing.
Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)

Bod č. 5 – VZN – odpadové hospodárstvo
Predsedníčka komisie pre životné prostredie Ing. Darina Balková uviedla, že k predloženému VZN
neboli vznesené žiadne pripomienky. Pán starosta povedal, že hoci obec ďalej nebude povinná zberať
od občanov pneumatiky, dočasne to budeme robiť, aby sme predišli vytváraniu čiernych skládok.
Vrátil sa ešte k VZN, ktoré bolo na verejnej tabuli. Od 1.7. nastanú pre obec zmeny v niektorých
zákonoch, od 1.1.2017 však už za všetky separované odpady zodpovedá a platí firma, s ktorou obec
uzavrie zmluvu. Uviedol tiež, že návrhy už dala pani poslankyňa Ing. Darina Balková, zatiaľ však
navrhuje podpísať dodatok k zmluve so spoločnosťou MariusPedersen.
Poslankyňa Ing. Darina Balková uviedla, že bola na rokovaní s predstaviteľom spoločnosti
MariusPedersen, stretla sa však s nezáujmom robiť zmeny. Spravila si prieskum v okolitých obciach
a zistila, že mnohé obce nakladajú s odpadom adresne a tieto majú zmluvu so spoločnosťou AVE.
Oslovila túto spoločnosť. Spoločnosť AVE fakturuje na základe skutočne vzniknutého odpadu.
Druhá vec, ktorú zisťovala, bol triedený odpad. Spoločnosť AVE berie okrem papieru a plastov priamo
od domov aj kovy, sklo a tetrapaky. Sklo berú v jutových vreciach.
Treťou záležitosťou bol biologický odpad. Na tento má spoločnosť AVE špeciálne nádoby, prenájom je
2,86€ / mesiac/ nádoba, manipulačný poplatok je 0,46€/mes/nádoba. Za prepravu berú 1,70€/km.
Na výber máme dve skládky, jedna je v Šámote, druhá v Ivánke pri Dunaji. Obe sú približne rovnako
vzdialené. Šámot má zaujímavý cenník, za trávu a lístie sa platí 3,60€/m3, za konáre (pokiaľ sú
odseparované) sa neplatí nič. Ak sú však zmiešané, platí sa 7,80€/m3. Cena spolu je cca 4-5€ /vývoz
jednej nádoby. V prípade, že odvoz bude realizovaný 2x do mesiaca, 10 €. Z toho všetkého vyplynulo,
že spoločnosť AVE je oveľa ústretovejšia. Teraz je potrebné čím skôr spraviť verejné obstarávanie,
ako aj premyslieť, koľko budeme účtovať občanom. Taktiež je potrebné pripraviť zmluvu, ktorú bude
obec podpisovať s občanmi, ktorí budú bioodpad kompostovať. Poslankyňa Ing. Ludmila
Goldbergerová poznamenala, že najskôr by bolo dobré oboznámiť občanov napríklad formou letáku
do schránky, aby mali informácie, na základe ktorých sa môžu rozhodnúť pre pohodlný odvoz alebo
lacné kompostovanie. Tiež položila otázku, ako to bude s výmenou nádob. Poslankyňa Ing. Darina
Balková odpovedala, že výmena prebehne hladko, prázdne nádoby dajú a plné odvezú. Hovorilo sa aj
o možnosti vyžiadania si menších nádob, keďže vďaka separovaniu sa nebude produkovať toľko
komunálneho odpadu. Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že ideálny by bol systém, keď občan vyloží
nádobu na komunálny odpad len vtedy, keď je plný a len za tú vyloženú nádobu sa zaplatí. Nie za
všetky, ako je v súčasnosti v Hamuliakove, bez ohľadu na to, či je plná alebo prázdna, či je vyložená
alebo nie. Uviedla príklad z obce Radošina, ktorá je porovnateľná s Hamuliakovom (cca 800
domácností), kde funguje systém platenia len za plné vyložené nádoby. Vďaka tomuto systému
v priemere namiesto 800 nádob sa vyvezie 550. Ohľadne bioodpadu poslankyňa Ing. Darina Balková
ešte dodala, že sa pýtala aj na bytové domy. Tu je vraj možnosť pristaviť viac nádob, alebo
kontajnerový systém – zakopaný do zeme. Tieto nádoby majú životnosť cca 20 rokov. Pani
poslankyňa požiadala pani právnu zástupkyňu, aby skontrolovala zmluvu so spoločnosťou Marius
Pedersen, či je potrebné dať výpoveď. Pani právna zástupkyňa potvrdila, že by bolo dobré výpoveď
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pre istotu dať. Poslankyňa Ing. Darina Balková pripraví kritériá pre vypísanie verejného obstarávania
na zákazku "Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z obce Hamuliakovo."
K tomuto bolo prijaté
Uznesenie č. 54-OZ/2016- verejné obstarávanie – zákazka na nakladanie s komunálnym odpadom
Schválené jednohlasne v počte hlasov 6. (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing.
Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Pán starosta Jozef Schnobl oznámil, že obec už zberá aj olej na zbernom dvore. Nič sa neprelieva,
odovzdáva sa to v uzavretých fľašiach. Hovorilo sa aj o zlepšení platobnej disciplíny občanov. Zo
73.000 € sa zozbieralo už 60.0000 €. V súvislosti s odpadmi bolo prijaté ďalšie uznesenie:
Uznesenie č. 55-OZ/2016– nakladanie s komunálnymi odpadmi
Schválené jednohlasne v počte hlasov 6. (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing.
Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Bod č. 6 – HK – plán kontrolnej činnosti
Plán kontrolnej činnosti bol 3 týždne na stránke obce, neboli zaznamenané žiadne pripomienky.
Skonštatované tiež bolo, že Hamuliakovo má novú grafiku/dizajn web stránky.
Uznesenie č. 56-OZ/2016– schválenie plánu kontrolnej činnosti
Schválené jednohlasne v počte hlasov 6. (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing.
Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Bod č. 7 – Došlá pošta
7.1. Uznesenia
Uznesenie č. 57-OZ/2016 - nevyužitie predkupného práva pán Mezzei
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)

Uznesenie č. 58-OZ/2016 - schválenie úhrady faktúry od spoločnosti Výškops.r.o.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)

Uznesenie č. 59-OZ/2016 - schválenie úhrady faktúry od spoločnosti AtelierATRIOs.r.o.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
7.2. Dopravný projekt
Poslankyňa Ing. Anna Paráková vystúpila s informáciou na tému projekty k doprave, súvisiace so
základnou školou. Dopravný inšpektor vyžaduje k projektom základnej školy projekt dopravnej
situácie. Poradil, aby sme toto zahrnuli do rozpracovaného projektu trvalého dopravného značenia
v obci, spolu s autobusovou zastávkou a zjednosmernením ulíc. Dopravný inžinier - Ing. Tichý zahrnul
do projektu všetko, vrátane zjednosmernenia časti Dunajskej ulice a pozdĺžneho parkovania v časti
zjednosmernenia. Tento projekt by malo teraz OZ schváliť.
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Uznesenie č. 60-OZ/2016 - schválenie Projektu trvalého dopravného značenia v obci Hamuliakovo
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
7.3. Nájomné priestory obce
Uznesenie č. 61-OZ/2016 - návrh dodatku k zmluveso spoločnosťou Slovenská Pošta a.s.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová k tomuto uzneseniu uviedla, že Slovenská pošta platí ročne 1.115 €.
Spotreba energií je vo výške 1.108,80 €. Príjem obce teda je 5,80 € ročne. Poslankyňa Ing. Anna
Paráková dodala, že zmluva so Slovenskou poštou je ešte z roku 1996. Poslanec pán Štefan Olajec
apeloval, aby sa nekonalo urýchlene, treba Slovenskú poštu upozorniť a vyzvať na prehodnotenie
výšky nájmu. K tomuto zaujala kladné stanovisko aj hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková,
poznamenala, že treba vyvolať rokovanie a pripraviť návrh. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová
navrhla, aby sa vypracoval dodatok k platnej zmluve a poslal sa formou listu kompetentným osobám
na pošte na pripomienkovanie. Poslankyňa Ing. Darina Balková pripomenula, že Slovenská pošta by si
mala samostatne platiť aj odvoz a likvidáciu odpadu.
Poslanci sa bavili aj o nájme ďalších subjektov. Konštatovali, že pri nájme všeobecného lekára je
príjem 440 € ročne a na energie sa vynaloží 500 € ročne, jasné je teda, že obec je v tomto prípade v
mínuse. Pre porovnanie uviedli, že odborný lekár – ortopéd platí 8 €/m2, kým všeobecný platí 1,20
€/m2. Pán starosta poznamenal, že podmienky sú rôzne, napríklad v obci Kalinkovo má lekárka
priestory zadarmo. Kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková k tomu poznamenala, že obec nemôže
doplácať, bolo by možné dať im priestory zadarmo, ale minimálne prevádzkové náklady musia byť
pokryté, inak sa odporuje platným zákonom a obec dotuje súkromnú firmu. Poslankyňa Ing. Darina
Balková požiadala, aby v pripravovanom dodatku bolo uvedené, že je potrebné platiť zálohovo a na
konci roka sa im pošle vyúčtovanie (doteraz tomu tak nebolo). Poslanec pán Štefan Olajec dodal, že
v takom prípade by bolo treba namontovať vlastné merače.
V súvislosti s platbami vstúpila do debaty hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková, podala
návrh, aby sa všetkým vystavovali faktúry za služby a nájmy obecných priestorov načas. Doteraz sa to
neevidovalo a bol v tom chaos. Na konci kvartálu sa všetkým rozpošlú faktúry, sleduje sa úhrada
a platby máme uhradené včas
7.4. Žiadosti o odpustenie poplatkov za komunálny odpad v záhradkárskej oblasti
Na OÚ prišlo niekoľko žiadostí o odpustenie poplatkov za komunálny odpad, argumentom bolo, že sa
v záhradkárskej oblasti zdržiavajú len niekoľko dní v roku, prípadne, že tam nemajú obytný dom,
alebo sa zdržiavajú ale všetok odpad kompostujú. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová povedala,
že by to malo byť preukázateľné. Malo by sa preveriť, kto sa tam zdržiava a či skutočne kompostuje.
Úlohu si zobral na starosť pán starosta Jozef Schnobl a poslanec pán Štefan Olajec – úloha č. 1. Ako
kritérium sa bude brať fakt, že ak sa na pozemku nenachádza objekt na bývanie, je možné zvážiť
odpustenie poplatku.
7.5. Žiadosť JUDr. Boledoviča – odkúpenie pozemkov
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JUDr. Boledovič zastupuje manželov Stupavských a Husárových, ktorí majú záujem o odkúpenie
pozemkov obce Hamuliakovo v záhradkárskej oblasti. Pán starosta povedal, že je potrebné JUDr.
Boledovičovi odpovedať. Ing. Paráková pripomenula, že obec vlastní v záhradkárskej osade cca. 5000
m2 pozemkov, za ktoré nikto neplatí daň ani nájom. Pripomenula, že už pred 2 mesiacmi navrhovala
odpredaj. Poslanci sa zhodli, že je potrebné pripraviť pozemky na odpredaj. Je potrebné stanoviť
cenu, za ktorú sa ponúkne v rámci predkupného práva spoluvlastníkom, resp. užívateľom. V prípade
ich nezáujmu sa celý zvyšok ponúkne na predaj ako celok. Nakoľko cena musí byť v tomto prípade
rovnaká ako pre spoluvlastníkov, bolo by dobré zistiť cenu, za ktorú je možné pozemky predať.
Vzhľadom na predchádzajúci záujem p. Pethöa preverí pani právna zástupkyňa obce Mgr. Ivica
Šišoláková priechodnú cenu – úloha č. 2.
7.6. Žiadosť Mgr. Aleny Maschkanovej – zaradenie parcely do územného plánu obce
Parcela sa nachádza na ulici Poľná. Poslankyňa (predsedníčka stavebnej komisie) Ing. Anna Paráková
poznamenala, že musí preveriť parcelu, nakoľko je to ochranné pásmo. Žiadosť prišla v deň
zasadnutia OZ, takže nemala príležitosť pripraviť si stanovisko k tejto žiadosti.
Bod č. 8 – Rôzne
8.1.Poľná ulica
Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že hovorila s geodetkou -Ing. Fenclovou, ktorá zamerala ulicu
Poľná a vysvitlo, že pán Novomestský zaberá z cesty 30 cm. ďalej z cesty zeleňou zaberajú pán
Školek64 cm a pán Mazák 84 cm. Na druhej strane pánovi Šimkovi patrí z cesty ešte 1,07 m. Pán
starosta položil otázku, či ísť do rokovania so Slovenským pozemkovým fondom. Tiež navrhol, že je
potrebné rokovať s pánom Šimkom. Poslanci sa zhodli na tom, že cesta nikdy nebude plnohodnotná,
nikdy nebude spĺňať požadované parametre. Dohodli sa, že v prvom kroku treba zistiť, či je
povinnosťou obce riešiť cestu v rekreačnej oblasti. Pani právna zástupkyňa odporučila, že toto treba
riešiť na stavebnom úrade zobrala si to ako úlohu č. 3.
8.2.Prenájom telocvične
Žiadosť pani Púryovej o prenájom telocvične pre volejbalistov predniesol poslanec pán Štefan Olajec
s tým, že volejbalisti potrebujú informáciu čím skôr. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová (člen
prípravného výboru) poznamenala, že nevie nič o tejto žiadosti a nie je priložená v materiáloch. Bolo
dohodnuté, že žiadosti sa budú riešiť, len ak prídu 7 dní pred zasadnutím OZ. Poslanci sa rozhodli, že
žiadosti sa budú venovať, no podotklo sa, že volejbalisti mali dosť času podať žiadosť riadnou cestou.
Pán starosta v súvislosti s telocvičňou uviedol, že čoskoro začnú búracie práce a lekárka sa bude
môcť presťahovať. Rokuje sa aj o tom, že lekáreň by sa presťahovala do telocvične. Na prízemí by
bola výdajňa a na poschodí sklady. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová navrhla, že by bolo dobré
presťahovať lekáreň do priestorov, kde sa stretávajú dôchodcovia. Tento priestor disponuje väčšou
plochou, má priamy prístup pre zásobovanie a nedôjde k miešaniu funkcií priestorov na pochodí
telocvične, kde bude nutné umiestniť prezliekarne, vedúcu školskej jedálne, budúcu ekonómku školy
a kabinety. Dôchodcovia by sa mohli stretávať v kultúrnom dome, kde je viac priestoru. Pani
riaditeľka ZŠ Mgr. Alena Maschkanová ponúkla, že dôchodcovia by sa mohli stretávať aj v priestore
školy. Ohľadom žiadosti volejbalistov Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že nevidí dôvod, prečo by
telocvičňa nemala byť ďalej využívaná. Funkcia haly zostane aj po prestavbe zachovaná, prezliekarne
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budú hore v počte 2, aj keď možno menej komfortné. Tieto je možné využiť ako pánska a dámska
alebo domáci a hostia. Je ale potrebné upozorniť na znížený počet spŕch.
8.3. Materská škola
Túto tému otvorila poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová. Uviedla, že tento rok bolo podaných 47
žiadostí, z toho bolo 17 detí, ktoré majú viac ako 4 roky. Prijatých bolo 15 detí, 2 nemali trvalý pobyt.
Pani riaditeľka nemohla prijať ani jedno dieťa, ktoré má 3 roky. Ostáva 32 neprijatých detí... Pani
poslankyňa navrhla, aby sa využil priestor za kuchyňou. Tento priestor by sa vypratal, a zväčšila by sa
jedáleň, ktorá je v súčasnosti veľmi tesná. Tiež uviedla, že je tu teoretická možnosť vytvoriť spálňu
pre dve triedy v priestoroch lekárne. Vzhľadom na pokyn hygieny na presťahovanie lekárne
mimo objektu MŠ by to bolo len urýchlenie procesu vysťahovania lekárne, ktorý aj tak nastane. Tak
by sa mohlo prijať cca. 18 detí. Takto by sa čiastočne preklenulo obdobie, kým sa nebude realizovať
nadstavba škôlky. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová sa podujala na úlohu č. 4 – spracovať návrh
na prerobenie lekárne na dve triedy MŠ. Tento návrh pošle na hygienu, nech to posúdia.
V súvislosti s MŠ poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová poznamenala tiež, že je dopyt po tom, aby bola
MŠ otvorená do 17.00 hod. Ak by bolo viac tried, bolo by viac učiteliek a nebol by problém vykryť čas
do 17.00 hod.
8.4. Chodník na Dunajskú riviéru
Pán starosta uviedol, že v súvislosti s chodníkom na Dunajskú riviéru prebehlo konanie a nik nemal
námietky. Požiadal pani právnu zástupkyňu, aby pripravila nájomnú zmluvu na pozemky. Pán starosta
tiež dodal, že pošle pani právnej zástupkyni podklady – úloha č. 5.
8.5. Rokovania s pánom Prokopiusom
Poslanci sa vrátili k záležitosti požiadaviek zo strany p. Prokopiusa na vrátenie daru. Pýtali sa, na
výsledok rokovania s ním a či mu bolo oznámené, že p. starosta na zasadaní potvrdil, že predmetnú
darovaciu zmluvu nepodpísal, teda je zjavne falzifikát. Pani právna zástupkyňa uviedla, že p.
Prokopius trvá na svojich požiadavkách. Ona zmluvu v origináli doposiaľ nevidela, len ako kópiu.
Odporučila počkať na súdne pojednávanie, nakoľko len súd môže vyzvať p. Prokopiusa na predloženie
originálu zmluvy.
8.6. Internet do kultúrneho domu
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová požiadala o rozšírenie internetu do KD. Týmto bola určená úloha č.
6 pre asistentku starostu pani Andreu Olajcovú. Treba osloviť spoločnosť MadNet, Progres aj
Radiolan, aby rozšírili signál wifi aj do kultúrneho domu.
8.7. Reklamácia cyklotrasy
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová požiadala pracovníkov OÚ (úloha č. 7 pre pani asistentku Andreu
Olajcovú), aby podali písomnú reklamáciu a žiadosť o odstránenie závad. Poslanci skonštatovali, že
stavba bola ukončená 31.12.2014 a už teraz vykazuje nedostatky. Pán starosta uviedol, že podobný
problém má aj obec Kalinkovo. V tejto súvislosti padla aj otázka, kto má na starosti kosenie okolo
cyklotrasy. Pán starosta odpovedal, že tesne pri trase to kosí obec, ostatné má na starosti Slovenský
vodohospodársky podnik.
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8.8. Verejné osvetlenie
Krátku informáciu týkajúcu sa verejného osvetlenia podala poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi. Bol
spravený prieskum trhu na konzultačnú činnosť pri rekonštrukcii verejného osvetlenia. Cenovú
ponuku doručili dve firmy (AE Group a LIGHTECH s.r.o.). Obidve firmy splnili podmienky, ktoré boli
definované v zadaní prieskumu trhu. Pani poslankyňa skonštatovala, že na základe cenových ponúk,
pre obec je výhodnejšia ponuka firmy AEGroup.
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbegerová
poznamenala, že požiadala pani právnu zástupkyňu, aby zmluvu preverila, či z nej obci nevyplývajú
skryté záväzky alebo povinnosti, napríklad či automaticky nedochádza k povereniu na verejné
obstarávanie. Pani právna zástupkyňa potvrdila, že zmluvu dostala, ale nie vo vhodnom formáte.
Požiadala, aby bola zmluva zaslaná vo WORDE. (úloha č. 8 pre pani asistentku Andreu Olajcovú).
8.9. Verejné obstarávanie
Uznesenie č. 62-OZ/2016 – obstaranie zhotoviteľa stavby ZŠ – II. stupeň
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
8.10.Vyrúbenie dane neštandardných priestorov
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová položila otázku, či už je jasné, ako sa bude vyrubovať daň
z nehnuteľnosti pre spoločnosť Quintela s.r.o. a Hokejovú halu. Poslankyňa Ing. Ludmila
Goldbergerová povedala, že je potrebné poslať požiadavku na Daňový úrad a žiadať metodické
usmernenie ako riešiť zdaňovanie takýchto prípadov (zmiešaných rôzne podlažných objektov). Toto
je úloha č. 9 pre pani Marcelu Horváthovú.
8.11. Kontrola platieb daní za pozemky
Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že náhodne zistila, že jeden pozemok v obci nie je registrovaný
v obecnom daňovom systéme – vlastník ho nepriznal a teda nie je za nej vyrubená daň. Je otázne,
koľko je takýchto pozemkov a o koľko daní obec prichádza. Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica
Jančoková poznamenala, že je potrebné skontrolovať vyrúbenie daní za pozemky, manuálne, jedno
za druhým. Táto úloha bola určená pre pani Marcelu Horváthovú – úloha č. 10.
Na záver pán starosta Jozef Schnobl poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a zároveň pozval všetkých na stretnutie s pani poslankyňou NR SR Annou Zemanovou,
s ktorou je možné prebrať problematiku pripravovanej stavby SVD G-N, ZDRŽ HRUŠOV VYBUDOVANIE
SMERNEJ STAVBY MEDZI KM 31,0 – 34,0 PLAVEBNEJ DRÁHY, týkajúcej sa vybudovania skládky
odpadov pre dlhodobé uloženie dnových sedimentov zo zdrže Hrušov. Stretnutie nasledovalo
bezprostredne po ukončení zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Nasledujúce zasadnutie bolo predbežne stanovené na 9. septembra 2016
Do prípravného výboru boli menovaní poslanci:
-

Ing. Anna Paráková
Ing. Juliana Krajčírová
Ing. Darina Balková
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Vypracovala:

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ludmila Goldbergerová...............................
Mgr. Ildikó Lengyel Világi................................................
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