Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hamuliakovo 10 – 2016
ktoré sa konalo dňa 14.12. 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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Splnené – nesplnené uznesenia
Rozpočet
Pridelenie obecného bytu
ZŠ – MŠ informácia
Prevádzkový poriadok - telocvičňa
Pozemky p. Ernesta Molnára
Rezidencia seniorov
Vysporiadanie obecných pozemkov
Zastávka a chodník na Dunajskú Riviéru
Došlá pošta
Rôzne
Záver

Bod č.1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Jozef Schnobl, oznámil. Že
poslankyne p. Mária Gaspareková a Mgr. Ildikó Lengyel Világi sa ospravedlnili, p. Mária Gaspareková
zo zdravotných dôvodov a Mgr. Ildikó Lengyel Világi bola odcestovaná.
Bod č.2 –Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Ludmila Goldbergerová a p. Štefan Olajec.
Bod č.3 – Schválenie programu zasadnutia
Body navrhovaného programu poslanci jednohlasne odsúhlasili v počte hlasov 4. (Ing. Ludmila
Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková).
Neprítomní poslanci: p. Mária Gaspareková, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi
Bod č.4 – Splnené – nesplnené uznesenia
Pani hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková čerpá dovolenku, pán starosta skonštatoval, že
uznesenia boli splnené, okrem tých, čo sa plnia dlhodobo.
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Bod č. 5 – Rozpočet
O rozpočte informovala pani ekonómka Klaudia Nagyová. Oznámila, že rozpočet poslala poslancom.
Pán starosta poznamenal, že na pracovnej porade sa poslanci zaoberali rozpočtom, návrh rozpočtu je
teda pripravený na schválenie. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová podala len formálnu
pripomienku, ktorá sa týkala žiadostí o dotácie. Uviedla, že v rozpočte majú byť financie, ktoré sú
plánované na podporu formou dotácií, uvedené jednou čiastkou ako suma, ktorá sa následne
prerozdelí medzi žiadateľov na základe ich žiadostí a potreby. Nakoľko žiadosti o dotácie sa prijímajú
až do marca, nedáva zmysel, ak už v decembri sú v rozpočte rezervované financie pre konkrétne
organizácie, ktoré si ešte ani len nepodali žiadosť. Tiež si žiadosti môžu podať aj iné organizácie, nie len
zaužívané, takže bude treba meniť rozpočet, ak sa im dotácia pridelí.
Uznesenie č. 106-OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje návrh rozpočtu obce Hamuliakovo na roky 2017 –
2019 v členení:

Rozpočet Hamuliakovo - rekapitulácia - roky 2017-2019

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok bežného rozpočtu

r. 2017
1 051 300,00
1 026 300,00
25 000,00

r. 2018
1 190 360,00
1 083 360,00
107 000,00

r. 2019
1 190 360,00
1 083 360,00
107 000,00

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok kapitál. rozpočtu

97 000,00
715 000,00
-618 000,00

0,00
0,00
0

0,00
0,00
0

700 000,00
107 000,00
593 000,00

0,00
107 000,00
-107 000,00

0,00
107 000,00
-107 000,00

1 848 300,00
1 848 300,00
0,00

1 190 360,00
1 190 360,00
0,00

1 190 360,00
1 190 360,00
0,00

Ukazovateľ

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Výsledok finančných operácii
Rozpočtové príjmy spolu
Rozpočtové výdavky spolu
Konečný výsledok

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)

Bod č. 6 – Pridelenie obecného bytu
K tomuto bodu uviedol pán starosta niekoľko poznámok. Oznámil, že poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel
Világi pripravila všetky podklady, ale tiež uviedol, že má výhrady k postupom, veci sa nemajú riešiť
telefonicky. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová podotkla, že aj keby boli záujemcovia o byt pozvaní
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osobne, nič by sa na veci nezmenilo, nakoľko sa postupuje podľa poradovníka, Tiež vyjadrila
nespokojnosť, že sa o týchto veciach hovorí, hoci pani poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi nie je
prítomná. Pán starosta odpovedal, že to bude riešiť s ňou osobne. Poslanec pán Štefan Olajec dal
návrh, aby sa v prípadoch, keď žiadateľ o byt odmietne ponúkaný byt, automaticky vyradil z čakacej
listiny. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová k danému doplnila, že navrhuje upraviť mechanizmus
prideľovania bytu tak, že zastupiteľstvo pre obsadenie voľného bytu odsúhlasí aktuálny poradovník.
Byt sa potom prideľuje podľa poradia už bez ďalšieho hlasovania. V prípade, ak žiadateľ s najvyšším
počtom hlasov odmietne ponúkaný aktuálne uvoľnený byt, bude tento byt automaticky ponúknutý
žiadateľovi, ktorý bude na nasledujúcom mieste. V prípade odmietnutia, bude byt vždy pridelený
nasledujúcemu žiadateľovi podľa aktuálne schváleného poradovníka. Žiadateľ, ktorý byt odmietne sa
vyradí z poradovníka a musí podať žiadosť znovu. Pani právna zástupkyňa obce potvrdila, že tento
princíp treba zapracovať do VZN. Poslanec pán Štefan Olajec požiadal, aby bolo v zápisnici uvedené, že
tento postup sa bude uplatňovať, pretože žiadatelia o byt začali zneužívať situáciu. Poslankyňa Ing.
Ludmila Goldbergerová požiadala pani právnu zástupkyňu, aby zapracovala túto klauzulu do VZN
a pripravila návrh tejto zmeny na odsúhlasenie do ďalšieho zasadnutia.
Pre predmetný byt bol poradovník nasledovný:
Meno
žiadateľa Dátum PŽ
Kategória
AM
29.1.2016 druh s družkou s 1 maloletým dieťaťom
NK
24.8.2016 matka s maloletou dcérou
manželský pár nad 35 rokov bez detí,
ZI
28.9.2015 žiadateľ ZŤP
KK
17.10.2016 matka s dvomi maloletými deťmi
OSch
30.5.2016 dôchodca
ZsH
30.9.2015 dôchodkyňa
JB
9.10.2015 jednotlivec
MH
19.1.2016 druh s družkou s 2 maloletým dieťaťom
FT
10.2.2016 druh s družkou, bezdomovci
ZH
30.5.2016 jednotlivec
JN
18.7.2016 druh a družka s 2 mal. Deťmi
manželský pár do 35 rokov bez detí,
LC
18.10.2016 manžel ZŤP
ZK
19.10.2016 maloletý
DD
1.12.2016 jednotlivec

Spĺňa
kritériá Body Poradie
ÁNO
10
1
ÁNO
10
2
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

8
8
7
6

3
4
5
6

NIE
NIE
NIE

Predmetný byt bol po odmietnutí prvými troma záujemcami pridelený žiadateľke na štvrtom mieste –
pani Karmažínovej, matke s dvoma deťmi. K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie.
Uznesenie č. 107-OZ/2016 – pridelenie bytu na Lipovej ulici.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
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Zdržal sa 1 (p. Štefan Olajec)
Bod č.7 – ZŠ – MŠ informácia
Pán starosta povedal, že v súvislosti s výstavbou ZŠ začali terénne práce. Čoskoro bude podpísaná
zmluva so stavebnou firmou, ktorú skontroluje pani právna zástupkyňa. Rozpočet už poznáme a pán
starosta potvrdil, že začne rokovanie s bankou ohľadne úveru.
V súvislosti s MŠ pán starosta zopakoval, čo už bolo povedané na predchádzajúcom zasadnutí, vysvetlil
výzvu IROP – (integrovaný regionálny operačný program v rámci štrukturálnych fondov). V rámci tohto
programu máme možnosť zrealizovať nadstavbu Materskej školy. Žiadosť pre 1. kolo musí byť podaná
do 19.1.2017. Do 31.3.2017 musia byť k dispozícii žiadosť pre 2. kolo, projekty aj stavebné povolenie.
Ako uviedol pán starosta, máme všetky predpoklady na to, aby sme túto dotáciu získali.
Riaditeľka ZŠ Mgr. Alena Maschkanová položila otázku, pre aký obvod bude určená ZŠ. Poslankyňa Ing.
Ludmila Goldbergerová vysvetlila, že obvod je určený pre obec Hamuliakovo a v právomoci riaditeľky
bude doplniť počty žiakov individuálnymi žiadosťami z iných obcí do kapacity 75%. Po naplnení kapacity
na 75 % bude zvyšná kapacita slúžiť ako rezerva pre deti, ktoré sa prisťahujú do Hamuliakova a prihlásia
sa tu na trvalý pobyt a budú mať záujem sa prihlásiť na plnenie školskej dochádzky v obci. 75% je jej
návrh ako hrubý prvotný odhad ako kompromis medzi zaistením financovania normatívmi podľa počtu
žiakov a rezervou pre vlastných občanov. Navrhuje vyskúšať na jeden rok a prípadne následne upraviť
podľa potreby. Poslanec pán Štefan Olajec povedal, že Šamorín vyradil ďalšie 4 obce zo školského
obvodu, takže je možné, že aj o našu školu bude väčší záujem, musíme byť na to pripravení. Poslankyňa
Ing. Ludmila Goldbergerová povedala, že sa neobáva veľkého náporu na vyššie ročníky druhého stupňa,
pretože veľa žiakov si podáva prihlášku na osemročné gymnázium, nápor skôr vidí v 1-5. ročníku.
V súvislosti so školským obvodom pre ZŠ bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 108-OZ/2016 – školský obvod pre ZŠ
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)

Bod – nezaradený do programu – žiadosť občanov súvisiaca s ÚP 8/2015
Niekoľko obyvateľov obce Hamuliakovo požiadalo o slovo a položili otázku, či je pravda, že má byť
zrušený Územný plán obce 8/2015 (v súčasnosti je v procese pripomienkovania) a oni nebudú môcť
stavať. Pán starosta potvrdil, že aj on počul také klebety, ale sú to len klebety, nie je to pravda.
Poslankyňa Ing. Anna Paráková danú vec spresnila, povedala: “Poslanci určite nemajú záujem zrušiť ÚP
8/2015, ale niektoré inštitúcie môžu mať ešte k nemu výhrady.“ Pán starosta pokračoval s poznámkou,
že tento ÚP spracúva Ing. arch. Sopírová, ktorá tiež čaká na vyjadrenie inštitúcií, Chýbajú ešte dve
stanoviská. Pán Tibor Ivančai – zástupca občanov požiadal pána starostu o jasné stanovisko, chce
odpoveď na otázku, či sa bude v začatom ÚP 8/2015 pokračovať. Na odpoveď pána starostu, že áno,
odpovedal: „ďakujem, to som chcel počuť.“.
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O slovo požiadala Ing. Anna Kollárová, ktorá položila otázku: „chceli by sme vedieť, ako to v skutočnosti
s ÚP 8/2015 je, či sa to niekde zámerne nezdržiava.“ Odpovedala opäť poslankyňa Ing Anna Paráková:
„Čakáme ešte na vyjadrenie inštitúcií, tiež nám záleží na tom, aby sa tento proces s ÚP 8/2015 uzavrel,
proces trvá aj z nášho pohľadu príliš dlho.“
Bod č. 8 – Prevádzkový poriadok telocvične
Uznesenie č. 109 -OZ/2016– schválenie Prevádzkového poriadku telocvične.
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)

Bod č. 9 – Pozemky pána Ernesta Molnára
Slova sa opäť ujal pán starosta. Uviedol, že na pracovnej porade sa poslanci intenzívne venovali tejto
otázke. Tento bod úzko súvisí so zberovým dvorom, ako aj so Slovenskou inšpekciou životného
prostredia, od ktorej hrozí obci pokuta. Akútne sa musí riešiť otázka zberového dvora. Pán Molnár
prišiel s návrhom výmeny pozemkov, požaduje výmenu svojho 1/4 spoluvlastníckeho podielu
k pozemku reg. „E“ č. 808 o výmere 375 m2 - orná pôda (pri bytových domoch na Lipovej ulici, ktorý
sčasti využívajú nájomníci) za obecný pozemok reg. „E“ č. 1001/2 v podiele 1/1 o výmere 904 m2 –
vodná plocha (pri záhradkárskej osade), kde je vlastníkom susednej parcely. V prípade realizácie
zámeny a rozdielnej sumy je ochotný finančný rozdiel obci doplatiť a tiež ponúkol obci ako benefit
dočasný bezplatný nájom časti jeho pozemkov pre zberový dvor. Ide o časti pozemkov reg. „C“ č.
800/50 a 800/34 okolo silážnych jám a pozemku pod silážnou jamou č. 800/94, ktoré by obec získala
do bezodplatného nájmu na 4 roky. Za ten čas by vysporiadala obecné pozemky, ktoré by boli vhodné
na výstavbu zberového dvora. V súvislosti s týmto bodom boli prijaté uznesenia.

Uznesenie č. 110/2016 – dohoda o užívaní pozemku na 4 roky
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 111/2016 – schválenie zámeru na prevod pozemku.
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 112/2016 – schválenie zámeru na prevod majetku
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
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Poslankyňa Ing. Darina Balková položila niekoľko otázok súvisiacich so zberovým dvorom. Jednou z nich
bola otázka zasypania kanála, nachádzajúceho sa na parcele reg. „E“ č. 816/2, kde je obec
spoluvlastníkom, zeleným odpadom zo súčasného priestoru zberového dvora (pozemku pána Barlu).
Pán starosta uviedol, že s pánom Barlom rokoval. Je ochotný pomôcť s vyčistením zberového dvora.
Poslankyňa Ing. Darina Balková uviedla, ak by ostatní spoluvlastníci pozemku, na ktorom sa nachádza
kanál súhlasili, mohol by sa po zasypaní na danom priestore vytvoriť park. Zabezpečil by sa výrub
stromov, ktoré vyrástli v kanáli a zároveň náhradná výsadba nových stromov – išlo by o dreviny, ktoré
sú charakteristické a prirodzené pre túto oblasť. Z toho vyplynula aj úloha pre OÚ – rokovať s ostatnými
spoluvlastníkmi pozemku - pani Hauzerovou a pani Ersekovou.

Bod č. 10 – Rezidencia seniorov
Pán starosta uviedol, že z jeho pracovnej porady s pánmi Moravčíkom a Kurhajcom vyplynula
požiadavka voči OZ, aby bolo prijaté uznesenie o spolupráci. Poslankyňa Ing. Anna Paráková
poznamenala, že nevieme o akú spoluprácu majú záujem, keďže nič bližšie nešpecifikovali. To oni
musia navrhnúť, čo si predstavujú pod pojmom spolupráca. Z daného vyplynula úloha pre OÚ, požiadať
pána Moravčíka, aby konkrétne špecifikoval, čo myslí pod pojmom spolupráca. Poslanci požadujú
uzatvorenie zmluvy o spolupráci, kde budú presne konkretizované jednotlivé body v merateľnej
a časovo definovanej forme ako aj sankcie za neplnenie dohody. Žiadajú o predloženie návrhu zmluvy.
Bod č. 11 – Vysporiadanie obecných pozemkov
Peňažné vyčíslenie obecných pozemkov, ktoré nie sú vysporiadané činí cca 105 000 €.
K pozemkom v Záhradkárskej oblasti pani právna zástupkyňa informovala o rozhodnutí Okresného
úradu, ktorý v odôvodnení hovorí, že Záhradkárska osada ani nevznikla , nakoľko neboli splnené
podmienky v zmysle zákona a preto nie je potrebné uplatňovať predkupné právo pre užívateľov ako
nájomcov. Obec ale bude rokovať so spoluvlastníkmi. Pani právna zástupkyňa tiež uviedla, že do
budúceho zasadnutia OZ pripraví uznesenie a podmienky verejnej súťaže. Poslankyňa Ing. Ludmila
Goldbergerová uviedla, že cena pre spoluvlastníkov by mala byť primeraná cene ako sú v oblasti
predávané v súčasnosti, cca 27 €/m2.
Ďalšie obecné pozemky:
95/2 – pán Vass
354/2 – pani Čalavová
640/469 – pán Šimkovič
87/2 – pán Porge
323/17 – pani Ásványiová
360/26 – pani Horváthová
Títo občania majú postavené domy na obecných pozemkoch alebo majú obecné pozemky priplotené,
preto ich treba vysporiadať. Pani právna zástupkyňa pripraví do budúceho zasadnutia kúpne zmluvy.
Kúpna cena bude navrhnutá podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom z posledného roku v danej
lokalite.
V súvislosti s pozemkami položila otázku poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová, ako je to s výzvou pána
Prokopiusa. Pani právna zástupkyňa odvetila, že zatiaľ nemá odozvu.
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Taktiež sa rozoberala žiadosť pána Kránitza, zastupujúceho pána Tibora Mezzeia, Mosonmagyarovár,
MR o rozdelenie pozemkov reg. „E“ parcelné čísla 382 (jeho súčasťou je parcela reg. „C“ 382/2 - bývalý
futbalový štadión), 383, 384 a reg. „C“ parcelné číslo 385). Pán Mezzei je na uvedených parcelách
spoluvlastníkom s obcou v podiele ½. Úlohou pre pána starostu bude zistiť údaje o prístupovej ceste
k pozemkom ako aj ochranné pásmo vrtu.
Bod č. 12 – Zastávka a chodník na Dunajskú Riviéru
Pán starosta uviedol, že práve dnes bol pán Liška na Stavebnom úrade. Ing. arch. Radianska zapísala,
že pán Liška prišiel s návrhom, že on sám bude stavebník na chodník a dohodne so spoločnosťou Reise
Kaiser, aby bol chodník aj na druhej strane. Pán starosta odporučil stretnutie s pánom Liškom.
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová poznamenala, že pán Liška chce stavať ďalšie bytovky pri
hokejovej hale Hamikovo, bude žiadať o stavebné. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová položila v tejto
súvislosti otázku ako to vyzerá so zastávkou a pánom Mészárosom. Pán starosta odvetil, že nevie.
Poslankyňa Ing. Darina Balková oznámila, že telefonovala pánovi Mézsárosovi ohľadom postavenia
autobusovej zastávky, ale nakoľko bol na týždňovom školení, poslal SMS správu, aby sa to riešilo
s pánom Spáčilom a pánom Budajom. Pán Mészáros v Dohode o výstavbe autobusovej zastávky, ktorú
podpísal s obcou dňa 29.04.2015, podmienil výstavbu zastávky vydaním stavebného povolenia na
pozemky, ktoré vlastnil, ale medzičasom ich už predal. Úloha pre pani právnu zástupkyňu je, preveriť,
či je možné poslať výzvu na postavenie autobusovej zastávky, keď sú predmetné pozemky už predané
iným vlastníkom. Ďalšou úlohou pre pani právnu zástupkyňu je poslať výzvu pánovi Liškovi, aby
písomne podložil prísľub, ktorý dal na Stavebnom úrade, že postaví chodník na Dunajskú Riviéru.
Poslankyňa Ing. Darina Balková navrhla dať do podmienok na výstavbu nových domov na Dunajskej
Riviére vybudovanie chodníka z Dunajskej Riviéry do obce. Informovala, že je podaná žiadosť od
investorov Dunajskej Riviére (pán Adamkovič) o stavebné povolenie na ďalších 24 rodinných domov,
takže okrem pána Lišku treba aj týchto investorov zaviazať vybudovaním chodníka do obce. Pán
starosta sa spýtal, aké má možnosti a či to môže urobiť. Pani právna zástupkyňa povedala, že podľa
§66 ods. 4 písmeno d.), je možné takúto podmienku do stavebného povolenia napísať. Pán starosta
verejne prisľúbil, že predtým ako podpíše stavebné povolenia, bude táto podmienka zapracovaná do
stavebných povolení a bude o tom informovaná predsedníčka stavebnej komisie Ing. Anna Paráková.
„Bude vedieť o všetkých podmienkach a až potom to podpíšem.“ Dodal pán starosta.
O slovo sa prihlásil pán Balko, obyvateľ časti Dunajská Riviéra, povedal, že by rád upozornil na
developerov, ktorí nezabezpečia stavebný odpad a aj nedávno poletovali po Dunajskej Riviére kusy
polystyrénu. Navrhol, že aj toto by malo byť stanovené v podmienkach – stavebné povolenie sa vydá
s podmienkou provizórneho oplotenia stavby. Poslankyňa Ing. Anna Paráková dodala, že toto stavebný
zákon ukladá.
Pani právna zástupkyňa poznamenala, že by bolo dobré, aby Ing. arch. Radianska informovala verejnosť
o prebiehajúcich konaniach. Takáto inštitúcia má povinnosť informovať verejnosť o konaniach, o ktoré
verejnosť prejaví záujem. Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že informácie o všetkých konaniach
stavebného úradu by mali byť na stránke obce Hamuliakovo, tak ako ich majú iné obce a mestá.
Predišlo by sa tak mnohým problémom a nedorozumeniam. Poslanec pán Štefan Olajec poznamenal,
že mnohé rozhodnutia stavebného úradu boli dosť neštandardné, a rád by spoznal kontrolný
mechanizmus na prácu stavebného úradu. Poslankyňa Ing. Anna Paráková povedala, že ako stavebná
komisia, by som mala byť informovaná pred začatím konania – ako kontrolný orgán. Mala by
kontrolovať súlad zámeru s územným plánom. Pán starosta k danému uviedol, že by rád zvolal
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stretnutie stavebnej komisie s Ing. Arch .Radianskou, aby sa tieto požiadavky vyjasnili. Dátum bol
určený na 18.1.2017 o 15:00 hod.
Bod č. 13 – Došlá pošta
Uznesenie č. 113-OZ/2016– vyhovenie žiadosti p. Klozíka – sociálna výpomoc
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 114-OZ/2016– schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (p. Mária Gaspareková ,Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Žiadosť CSEMADOKU – prenájom kultúrneho domu, toto bolo už schválené a stále to trvá, úloha pre
OÚ je informovať predstaviteľov CSEMADOKU.
Žiadosť CSEMADOKU o príspevok 400€. Táto žiadosť sa bude posudzovať až na budúcom zasadnutí,
nakoľko bol schválený len návrh rozpočtu.
Bod č. 14 – Rôzne
14.1 Otázka poslankyne Ing. Juliany Krajčírovej, či bol spracovaný a poslaný dodatok k zmluve so
spoločnosťou OBGYN s.r.o.- áno
14.2 Otázka, či sa Slovenská Pošta vyjadrila k dodatku k zmluve – zatiaľ nie
14.3 Otázka, ako je to s fondom opráv a novými nájomnými zmluvami. Pán starosta odpovedal, že
zatiaľ nik nepodpísal zmluvy.
14.4 Otázka v akom štádiu je spracovanie Územného plánu zóny Horná Vrbina a Ostrovná Ing.
Závodou a Ing. Coplákom a stavebná uzávera, či sa pre danú lokalitu vydávajú stavebné povolenia. Pani
právna zástupkyňa povedala, že danú záležitosť konzultovala s kolegami, všetci sa zhodli na tom, že
stavebné povolenia, ktoré sa vydali po vyhlásení stavebnej uzávery, by mali byť pozastavené. A tiež tie,
ktoré boli neoprávnene vydané. Pani právna zástupkyňa sľúbila, že vyžiada k tomu metodické
usmernenie MDVaRR SR.
Na záver pán starosta Jozef Schnobl poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Nasledujúce zasadnutie bolo stanovené na 18. januára 2017 o 17.00 hod.
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...............................
p. Štefan Olajec

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

9

