Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hamuliakovo 09 – 2016
ktoré sa konalo dňa 16.11. 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.
16.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Splnené – nesplnené uznesenia
Rozpočet
Osvetlenie – výmena svietidiel
Zastávka DR, chodník DR
Územný plán 8/2015 pozvaná p. Gálová
Pozemky v záhradkárskej osade - informácia p. Šišoláková
Základná škola, Materská škola IROP, Školská jedáleň
Schválenie VZN
Šport
Odpadové hospodárstvo pozvaný Ing. Sárkány
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, poslanec p. Štefan Olajec
sa dostaví s omeškaním o 17.30 a poslankyňa Ing. Darina Balková o 20.00. Taktiež uviedol, že sa kvôli
chorobe ospravedlnila pani právna zástupkyňa Mgr. Ivica Šišoláková. O 17.30 skonštatoval, že
prítomná je väčšina poslancov Obecného zastupiteľstva Hamuliakovo (4) 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 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
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Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková.
Nesplnené uznesenia:
52-OZ/2011 - zberový dvor nájomná zmluva
Rozpracované uznesenia:
73-OZ/2015 bezodplatné vybudovanie chodníka BM Properties.
74-OZ/2015 bezodplatné vybudovanie autobusovej zastávky BM Properties. K týmto dvom
rozpracovaným uzneseniam sa vyjadril pán starosta obec Jozef Schnobl. Uviedol, že stavebné
povolenie na autobusovú zastávku bolo vydané. Investor uvažoval vybudovanie zastávky aj chodníka
naraz, pán starosta však požadoval, aby sa začalo s budovaním zastávky ihneď. Uviedol, že pán Liška,
zástupca spoločnosti Quintela, podmienil svoj súhlas s trasovaním chodníka cez ich pozemky
predchádzajúcim súhlasom Vodohospodárskej výstavby a SPF, až potom sa vyjadrí k podmienkam
nájmu. Ešte prebehne stretnutie na Pozemkovom fonde, pán starosta chce, aby sa stretnutia zúčastnila
aj pani právna zástupkyňa. S týmto súhlasil aj pán Liška.
169-OZ/2015 obstaranie nového Územného plánu obce Hamuliakovo
170-OZ/2015 prieskum trhu na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce
Hamuliakovo"
52-OZ/2016 ukončenie zmluvy o nájme s OBGYN s.r.o. – pani kontrolórka navrhla zrušiť toto uznesenie
54-OZ/2016 vyhlásenie VO pre zákazku Zber, odvoz a likvidácia KO - tu uviedol pán starosta, že toto
bude predmetom bodu 13 tohto zasadnutia.
61-OZ/2016 návrh dodatku k zmluve so Slovenskou poštou na úpravu poplatkov za služby spojené s
užívaním priestoru. Zmluva bola odoslaná, vyžiadali si dodatok vo Worde na pripomienkovanie, zatiaľ
však neprišla odpoveď.
83-OZ/2016 prieskum trhu na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia ulice Dunajská
84-OZ/2016 prieskum trhu na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia ulíc Malogútorská,
Gaštanová
85-OZ/2016 prieskum trhu na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia ulíc Topoľová, Vŕbová
– k týmto trom uzneseniam uviedla poslankyňa Ing. Anna Paráková, že sa čaká na digitálne podklady
od Ing. Tichého.
Bod č. 5 – Rozpočet
O rozpočte informovala pani ekonómka Klaudia Nagyová . Oznámila, že rozpočet poslala poslancom.
Opätovne požiadala poslancov aby šetrili, nakoľko sa už neočakávajú žiadne príjmy. Uviedla, že na
pripomienkovanie rozpočtu majú poslanci 15 dní, v decembri sa bude schvaľovať. Pani ekonómka tiež
uviedla, že od roku 2017 bude mať obec programový rozpočet.
Bod č. 6 – Výmena svietidiel – verejné obstarávanie
Pán starosta uviedol, že tento problém je akútny a treba sa ním zaoberať, ale peniaze na to nemáme.
Povedal:“ Som toho názoru, že všetky finančné zdroje musia ísť na školu a škôlku a potom nám veľa
neostane“. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa vyjadrila, že sa nemôže stotožniť s názorom pána
starostu. Treba do toho investovať lebo financie sa do roka vrátia. Jedna lampa si zarobí na seba za
jeden rok len vďaka samotnej úspore na elektrickej energii. Zopakovala, čo bolo povedané na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva (250W lampy, vysoká spotreba a najakútnejšie
ulice v pôvodnej časti obce). Modernizácia verejného osvetlenia nie je to isté, čo výmena svietidiel.
V októbri sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pánom Tóthom. Pán Tóth navrhol 3 typy svietidiel,
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s ktorými majú okolité obce skúsenosti v hodnote od 60 do 250 €/svietidlo. Informácie boli následne
preverené. Poslankyňa navrhuje začať výmenou svietidiel v tých najnaliehavejších uliciach v pôvodnej
časti obce ako je Hlavná, Židovská a Dlhá – t.j. 26 lámp (z celkových 70), prípadne len na Hlavnej ulici
(15 lámp). Po roku uvidíme ako sa osvedčili.
Poslanec Štefan Olajec poznamenal, že nič nestratíme, ak dáme tento zámer na elektronickú aukciu.
Vypíšeme požiadavku, že chceme vymeniť 26 lámp, žiadame cenovú ponuku s montážou aj bez
montáže. Môžeme osloviť 3-4 firmy v dedine, vrátane pán Tótha. Okrem toho je stále možné získať na
toto dotácie zo župy, je však potrebné vypracovať zámer do 11.1.2017. Je možné získať financie od
5000 € do 20 000€. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová týmto poprosila pána starostu, aby zabezpečil
vypracovanie zámeru.
Pán starosta poznamenal k danej téme, že jemu sa páči postup, aký zvolili v Kalinkove. Vymieňajú
lampy po 3-5 postupne, k tomu nepotrebujú ani prieskum trhu. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová
uviedla, že ide o čínske výrobky, o kvalite ktorých sa slovenskí predajcovia vyjadrujú zatiaľ veľmi
opatrne. Tiež pripomenula, že nato, aby sme presne vedeli, čo potrebujeme, by mal byť vypracovaný
audit na verejné osvetlenie.
Bod č.7 – Zastávka Dunajská riviéra, chodník Dunajská riviéra.
Pán starosta povedal, že k tomuto bodu sa už vyjadril v rámci rozpracovaných uznesení. Poslankyňa
Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala, či sa pán Liška vyjadril, čo je trhová hodnota, ktorú požaduje za
prenájom pozemkov. Pán starosta odpovedal, že sa nevyjadril, ale že počká na vyjadrenie
Vodohospodárskej výstavby a Pozemkového fondu.
Bod č. 8 – Územný plán obce
Pán starosta skonštatoval, že pani právna zástupkyňa nie je prítomná a preto nie je vhodné rokovať
o tomto bode. Ani Ing. arch. Sopirová neprišla, ale poslala list. Pán starosta tiež povedal, že absolvoval
stretnutie na OÚ ŽP v Senci, obrátil sa na poslankyňu Ing. Annu Parákovú a požiadal ju, či by bola
ochotná ísť tam spolu s ním, alebo aspoň poslať podklady. Ing. Anna Paráková odpovedala, že je
samozrejme ochotná urobiť všetko pre to, aby sa proces súvisiaci s Územným plánom urýchlil, ale
poznamenala tiež, že toto je vecou osoby za to zodpovednej a platenej - obstarávateľa, teda pani Ing.
arch. Galovej. Upozornila na fakt, že prerokovanie strategického dokumentu (návrhu Územného plánu
Zmeny a doplnky 8/2015) bolo ukončené 30.04.2015, ale až 07.09.2016 bol spracovateľkou odosielaný
list na Okresný úrad o udelenie Rozhodnutia a rovnako až 20.09.2016 odosielala na Okresný úrad
Bratislava žiadosť o udelenie súhlasu s budúcim možným nepoľnohospodárskym využitím
poľnohospodárskej pôdy, teda až po vyše roku a pol.
Bod č. 9 – Pozemky v záhradkárskej osade - informácia p. Šišoláková
Slova sa opäť ujal pán starosta. Otvoril problém záhradkárskej osady a pani Szabovej, ktorá vysypala
zeminu na prístupovú cestu, ktorá je trasovaní cez jej pozemok – ako akt protestu proti tomu, že jej
nebolo vydané stavebné povolenie, pretože jej pozemky nie sú určené na výstavbu. Pán starosta
uviedol, že s pani Szabovou mala rokovať pani právna zástupkyňa, ktorá sa ale ospravedlnila kvôli
chorobe. Pán starosta uviedol, že pani Szabová má veľké nároky. Ak jej vyhovieme, prídu ďalší a budú
mať rovnaké požiadavky.
V súvislosti s týmto bodom pán starosta privítal obyvateľov záhradkárskej osady, rodinu Stupavských
a Husárových, ktorí prišli spolu so svojím právnym zástupcom JUDr. Boledovičom. Právny zástupca
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uviedol, že jeho klienti vlastnia pozemky so záhradami, pričom cez časť užívaných záhrad, prechádzajú
aj obecné pozemky. Už viac ako 5 rokov sa snažia toto vysporiadať, ale cena, ktorá bola ponúknutá
uznesením OZ, sa im zdala privysoká pre nich ako dôchodcov. Teraz sa dozvedeli, že odkúpenie
pozemkov bolo ponúknuté pánovi Pethoemu. Chceli by vedieť, aká cena bola ponúknutá jemu, aby sa
nestalo, že on to potom odpredá za vyššiu cenu. Pán právny zástupca požiadal, aby bola rovnaká cena
ponúknutá aj jeho klientom. Na to reagovala poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová, ktorá uviedla, že
obec bude pri predaji postupovať v súlade so zákonom – ako prvé bude príslušný spoluvlastnícky podiel
ponúknutý na odpredaj spoluvlastníkom a celý nevysporiadaný zvyšok bude ponúknutý na odpredaj
v celku v súlade zo zákonom o majetku obce, teda najvyššej ponuke. K tomuto však dostane viac
informácií od pani právnej zástupkyne obce Mgr. Šišolákovej. Pán právny zástupca poďakoval a znovu
uviedol, že jeho klienti majú záujem dať veci do poriadku.
Bod č. 10 – Základná škola, Materská škola IROP, Školská jedáleň
Pán starosta vysvetlil, čo je IROP – (integrovaný regionálny operačný program v rámci štrukturálnych
fondov). V rámci tohto programu máme možnosť zrealizovať nadstavbu Materskej školy. Žiadosť musí
byť podaná do 10.1.2017. Pán starosta poznamenal, že chce túto žiadosť podať do 23.12.2016 a týmto
požiadal prítomných poslancov, aby odsúhlasili Uznesenie na zahájenie prieskumu trhu.
Uznesenie č. 94-OZ/2016 - Súhlas s uskutočnením prieskumu trhu na spracovateľa žiadosti k
projektovému zámeru zvýšenia kapacity materskej školy Hamuliakovo.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Čo sa týka Základnej školy, pán starosta uviedol, že k právoplatnému stavebnému povoleniu sa blížime,
čaká sa na zhotoviteľa stavby - musí sa ukončiť prvé kolo verejného obstarávanie, v druhom kole sa
otvára obálka s cenou a ak budú priaznivé poveternostné podmienky, v januári sa môžu začať zemné
práce.
Bod č. 12 – Šport
Na úvod tohto bodu pán starosta tlmočil pozvanie futbalového klubu na výročnú schôdzu, ktorá sa
uskutoční 10.12.2016. Oficiálna pozvánku bude poslancom doručená.
Poslanec a predseda športovej komisie pán Štefan Olajec oznámil, že má dva body na prerokovanie.
1. Žiadosti športového klubu, ktoré sa neschválili, týkajúce sa prenájmu športovej haly - k tomu
uviedla Ing. Goldbergerová, že za súbor mažoretiek súhlasí so znením návrhu zo Zasadnutia
športovej komisie, že súbor mažoretiek uvoľní čas prenájmu v telocvični, ktorý im bol
schválený, v prospech ŠK, ak bude voľný kultúrny dom. Ak bude kultúrny dom obsadený,
mažoretky budú v telocvični a oddiely ŠK sa potom dohodnú medzi sebou.
2. Prevádzkový poriadok športovej haly – k tomuto uviedol, že ide o 9 stranový dokument, ktorý
pošle poslancom, aby bol pripravený na budúce zasadnutie OZ na schválenie
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Uznesenie č. 95-OZ/2016 - Vyhovenie žiadosti ŠK Hamuliakovo A tím a Starí páni o poskytnutie
bezodplatného prenájmu telocvične od novembra 2016 do konca marca 2017.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Bod č. 13 – Odpadové hospodárstvo
Pán starosta požiadal prítomných, aby ho vypočuli, potom dá slovo im a hosťovi pánovi Sárkánymu.
Pán starosta sa vyjadril k otázke odvozu zeleného odpadu na skládke pred zberovým dvorom, ktorá
bola označená ako čierna skládka a kvôli ktorej prišlo oznámenie z Inšpekcie životného prostredia
o šetrení podnetu. Pán starosta povedal, že podnet dal niekto, kto vôbec danej problematike
nerozumie, nakoľko nejde o čiernu skládku. Nenachádza sa tam ani komunálny odpad, ani bioodpad.
Sú tam len konáre a tráva. Záhradkári platia 25€ ročne a preto majú právo na odvoz zeleného odpadu.
Tiež poznamenal, že si je vedomý toho, že už bolo daných niekoľko termínov odvozu, teraz je tu ale
posledný a to 21.11.2016. Pán Rabina, ktorý má na starosti zberový dvor to tam stráži, ale keď tam nie
je, ľudia vyhadzujú zelený odpad aj pred rampou zberového dvora a tak vznikla táto skládka. Teraz tu
máme inšpekciu a pán starosta oznámil, že to bude riešiť on sám. On dostal list, nedopatrením sa list
dostal k poslankyni Ing. Darine Balkovej, ktorá ho rozposlala všetkým poslancom. Ale to je vec štatutára
obce a tým je on. Riešiť to teda bude on. Pokračoval konštatovaním, že najviac neporiadku robia ľudia,
čo žijú v okolí zberového dvora a sú leniví doviezť odpad priamo na dvor. Ľudia v Hamuliakove majú na
100% zabezpečený odvoz akéhokoľvek odpadu. Ako to bude s odpadom ďalej, to nik nevie. Poukázal
na spoločnosť ENVIPAK, ktorá vraj odstupuje od zmlúv. Uviedol, že na zasadnutí ZMOS-u sa zúčastnili
pracovníčky MŽP SR a upozornili, že obce budú musieť zvýšiť poplatok za komunálny odpad. Pán
starosta tiež poznamenal, že v Hamuliakove žije cca 70% ľudí od výplaty do výplaty a nebudú mať na
toto zvýšenie peniaze. To znamená, že budú vznikať nové a nové skládky. To, že zelený odpad nie je
odvezený, nie je len moja vina – povedal pán starosta.
Rovnako nie je ešte ukončené verejné obstarávanie na firmu pre odvoz komunálneho odpadu od
budúceho roka. Mali sme určené mnohé termíny, ktoré dostala aj poslankyňa Ing. Darina Balková pre
začatie verejného obstarávania, nie je to dokončené, takže to nebudeme stíhať k 1.1.2017. Povedal, že
to nie je kritika, ale chce len poukázať, že to nie je len vina OÚ.
K danému vyjadreniu sa ohradila poslankyňa Ing. Darina Balková, predsedníčka Komisie pre životné
prostredia a verejný poriadok. Povedala: „Chcem dôrazne upozorniť, že nie je mojou povinnosťou ako
poslankyne vypracovať podmienky pre verejné obstarávanie. Bola to len moja dobrá vôľa, že som
pomohla, lebo ste si s tým nevedeli dať rady na OÚ. To je tak špecifická oblasť, že tieto podklady musí
urobiť kvalifikovaná firma, ktorú bolo potrebné osloviť.“ Pán starosta na to odpovedal, že tým myslel
len to, že boli prázdniny a tak aj on aj zamestnanci boli na dovolenke a na verejnom obstarávaní sa
začalo pracovať až v septembri, ale to nevadí, máme predsa stále firmu Marius Pedersen. Poslankyňa
Ing. Darina Balková povedala, že Marius Pedersen nespĺňa ani naše podmienky a ani podmienky
zákona. Žiadali sme od nich už v roku 2015 zvoz separovaného odpadu a to skla a tetrapakov priamo
od domu, v Dunajskej Lužnej to tak funguje a našej obci nevyhoveli. Poslankyňa pokračovala
s vyjadrením, že už v januári 2015 prišla s návrhom, že treba informovať občanov o tom, že budú nové
podmienky v triedenom aj komunálnom odpade. Keby sa hneď podnikli kroky ku kompostovaniu,
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nebolo by potrebné zvyšovať poplatky za komunálny odpad. Od 1.1.2017 je podľa zákona potrebné
separovať bioodpad. Kto nekompostuje, bude musieť platiť viac za komunálny odpad, ale občania nie
sú o tom informovaní. Pokračovala debata o tom, ako informovať občanov o tejto skutočnosti:
rozhlasom, mailom, na stretnutí. Slova sa ujal hosť, pán Sárkány, predseda ZOHŽO - Združenie obcí
horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve, ktorý združuje 30 obcí Žitného ostrova. Táto
organizácia je účelová a jej úlohou je tiež pomáhať pri riešení odvozu a likvidácie odpadu. Pán Sárkány
uviedol, že organizácia prevádzkuje skládku odpadu v Čukarskej Pake, kompostáreň a 12 zberových
dvorov. Uviedol konkrétne prípady dokončovania zberových dvorov v okolitých dedinách
(Hviezdoslavov, Oľdza, Miloslavov). Jednou z podmienok, aby bol týmto spôsobom vybudovaný
zberový dvor je, aby obec poskytla pozemok. Potom už organizácia priestor oplotí, vybaví
kontajnermi... V Hamuliakove je práve toto najväčší problém, že nie je k dispozícii pozemok. Už pred 4
rokmi sa pripravila schéma a bol by veľmi rád, keby sa zrealizovala. Pomocou ZMOS-u bol vybudovaný
zberový dvor v Šamoríne aj Kalinkove. Na okolí je Hamuliakovo jediná obec, ktorá toto ešte nemá
vyriešené. Poukázal na neobyčajne zložité majetkovo – právne vzťahy, nevysporiadané pozemky.
Pripomenul, že obec bude musieť zakúpiť alebo vymeniť pozemky tak, aby získala priestor pre zberový
dvor. Pokračoval opisom fungovania zberu z okolitých obcí. Uviedol, že najväčší problém je zelený
odpad – štiepky, ktoré nich nechce. Hoci zmluvy sú podpísané, odbyt nie je žiaden. Jedna hodina
spracovania tohto odpadu stojí cca 300 €. Čo v prípade Hamuliakova je veľkým mínusom to, že
haluzovina je zmiešaná s trávou a tento odpad už naozaj nik nechce prijať. K terajšej „čiernej“ skládke
povedal, že do 10 dní by mala byť odvezená. Upozornil ale, že pri produkcii zelene, akú má
Hamuliakovo, sa táto situácia bude stále opakovať. Obec nemôže donútiť občanov, aby kompostovali,
ale na druhej strane sa musí postarať, aby bola schopná od občanov odobrať každý druh odpadu. Preto
je nevyhnutné vybudovať tu zberový dvor. Podotkol tiež, že zvyšovanie cien za odvoz a likvidáciu
odpadu je neodvratné a že s tým treba počítať.
K zmluvným partnerom sa vyjadril nasledovne: máme 30 obcí a väčšinou je odvozcom spoločnosť
Marius Pedersen. AVE síce ponúkla nižšie ceny, ale kvalitou nie je lepšia ako Marius Pedersen. Neplní
všetky dohody, má nekvalitné kontajnery. Povedal tiež, že v regióne je asi 8 firiem, ktoré riešia zvoz.
Každá obec si ale musí určiť vlastné priority a benefity. Predovšetkým je však potrebné naučiť ľudí
správať sa zodpovedne k odpadu. Pán starosta k tomuto povedal, že musíme riešiť najskôr zberový
dvor a potom oslovovať občanov. Treba jednať s pánom Molnárom alebo pánom Mezzeiom.
Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová povedala, že to sme už predsa pred rokmi riešili, ale ponuka
pána Molnára na prenájom bola vtedy tak vysoká, že by sme po započítaní nákladov na prenájom do
poplatku občanov museli zvýšiť poplatok za komunálny odpad o cca 15 €/ rodina / rok. Poslankyňa Ing.
Darina Balková položila otázku, ako riešia okolité obce kompostovanie, respektíve nakladanie
s bioodpadom. Pán Sárkány odpovedal, že v našej oblasti bol zaznamenaný 2- násobný nárast
bioodpadu. Kompostovanie je finančne stratové, jediná obec, ktorá zakúpila kompostéry je Dunajská
Lužná, ktorá takto motivuje občanov ku kompostovaniu. On sám predpokladá, že max 1/3 občanov sa
odhodlá kompostovať. Úspešnejšie to vidí s kompostovaním vtedy, keď sa podstatne zvýši cena
poplatku za m3 odpadu.
Poslankyňa Ing. Darina Balková sa obrátila na pána Sárkányho s otázkou, prečo si myslí, že je taký slabý
záujem o kompostovanie v tejto časti Slovenska. Pán Sárkány odpovedal, že agrotechnické systémy na
to nie sú zvyknuté. Kompost treba preosiať, upraviť a toto sa nikomu robiť nechce. Uviedol tiež, že boli
v Rakúsku, sledovali tam 4 obce. Súkromný podnikateľ tam prijímal odpad od občanov, sám si ho
spracoval a tým pádom sú jeho produkty kvalitnejšie. Je tam veľká motivácia, ktorú vedú agrokomory.
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Využívajú sa vysoké záhony, ktoré vedia skutočne „stráviť“ všetok zelený odpad. U nás musíme
k tomuto vychovať ľudí.
O slovo sa prihlásil obyvateľ Hamuliakova a dodal, že pokiaľ nebudú udeľované pokuty, či iné sankcie,
ľudia nezmenia svoje zmýšľanie. Poznamenal, že sa zasadnutia OZ zúčastnil aj minulý mesiac, že sleduje
dianie v dedine. Nesúhlasil s pánom starostom, že neporiadok v podobe zeleného odpadu vytvárajú
obyvatelia žijúci vedľa zberového dvora. Býva tam aj on a vidí, že sem nosia odpad ľudia z celej obce.
Požiadal o presnú informáciu, kedy bude tento odpad odstránený. Pán Sárkány odpovedal, že
21.11.2016. Tiež sa opýtal, čo bude na jar, keď sa opäť začne hromadiť zelený odpad. Je povinnosťou
obce, aby zabezpečila priestor aj pre tento druh odpadu. Padla otázka, či by sa to nedalo vyvážať
mesačne v kontajneroch. Pán Sárkány odpovedal, že je to veľmi drahé a neefektívne. Uviedol, že tento
rok sa vyviezlo 28 fúr a za odvoz neúčtovali ani €.
Pán starosta uviedol, že v súvislosti s touto otázkou bude rokovať s pánom Barlom – majiteľom
pozemkov kde sa súčasný zberový dvor nachádza. Tiež povedal, že začne rokovania s pánom
Molnárom, či už ohľadne prenájmu, alebo výmeny pozemkov. Týmto sa uzavrel bod č. 13.

Bod č. 14 – Došlá pošta
14.1 Záhradkárska osada – odpustenie poplatkov za komunálny odpad.
Uznesenie č. 96-OZ/2016 - Vyhovenie žiadosti pána Ing. Jana Borbu.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 97-OZ/2016 - Vyhovenie žiadosti pani Plankenauerovej
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 98-OZ/2016 - Vyhovenie žiadosti pani Ing. Eleny Lichej.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 99-OZ/2016 - Vyhovenie žiadosti pani Petry Čiernej.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
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Uznesenie č. 100-OZ/2016 - Nevyhovenie žiadostiam osôb, ktoré majú na pozemku stavbu.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
14.2 Žiadosti o sociálnu výpomoc.
Uznesenie č. 101-OZ/2016 - Vyhovuje žiadosti pani Moniky Horváthovej. Schválené v počte hlasov 4
(Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 102-OZ/2016 - Vyhovenie žiadosti pani Alžbety Nagyovej.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
14.3 Uznesenie č. 103-OZ/2016 - Zrušenie uznesenia č. 52-OZ/2016.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p.
Štefan Olajec)
Neprítomní 3 (Ing. Darina Balková, Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
14.4 Žiadosť pána Šimku a pani Šimkovej, ktorá súvisí so zaradením pozemku do územného plánu
obce. K tejto žiadosti by sa mala vyjadriť pani právna zástupkyňa, preto sa táto žiadosť odloží na budúce
zasadnutie OZ.
Poslanci sa vyjadrili k danej žiadosti, poslanec p. Štefan Olajec nazval takéto žiadosti ako
neopodstatnené v tomto štádiu ukončovania zmien a doplnkov č. 8 ÚP, ak sa budeme venovať jednej,
prídu ďalšie. Poslankyňa Ing. Anna Paráková navrhla, že treba odpísať na tieto žiadosti odpoveď
v zmysle, že Obec včas oznámi začatie procesu obstarávania nového ÚP obce a vtedy vyzve vlastníkov
na predkladanie žiadostí. Uviedla, že nemá zmysel posudzovať jednotlivé žiadosti, ak má byť výsledkom
určitá koncepcia usporiadania a funkčného využitia celého územia obce. Pán starosta vyjadril obavu,
aby niektorí občania nereagovali podobne ako pani Szabová. Každopádne sa všetci zhodli, že pánovi
Šimkovi a jeho manželke treba poslať odpoveď, ktorú napíše pani právna zástupkyňa.
14.5 Žiadosť pána Molnára o vysporiadanie pozemkov pod silážnou jamou. Poslankyňa Ing. Anna
Paráková poznamenala, že aj k tomuto bodu potrebujeme vyjadrenie ani právnej zástupkyne. Prítomní
sa dohodli, že sa stretnú na pracovnej porade aj za prítomnosti pani právnej zástupkyne.
14.6 Žiadosť pani Ing. Aleny Maschkanovej o zaradení pozemku do územného plánu obce. Ing.
Maschkanová sa obrátila priamo na inšpekciu Životného prostredia, kde jej oznámili, že nemajú
evidovaná žiaden biokoridor, z čoho ona usúdila, že jej pozemok je určený na výstavbu. K tomuto jej
odpovedala predsedníčka stavebnej komisie Ing. Anna Paráková, ktorá uviedla, že podstatné je v tomto
prípade vyjadrenie Ing. arch. Sopírovej, spracovateľky ÚP obce, či je predmetný pozemok už zaradený
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v územnom pláne. Ak áno – v ktorom rozvojovom zámere, ak nie, za akých podmienok je pozemok
možné do následnej aktualizácie ÚP zaradiť.. OÚ dostal za úlohu toto stanovisko od Ing. Sopírovej
vyžiadať.
14.7 Uznesenie č. 104-OZ/2016 - Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
Uznesenie č. 105-OZ/2016 - Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hamuliakovo.
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)
14.8 Žiadosť pani Ersekovej o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v 1/6 na pozemkoch reg. „E“
816/2 (796 m2) a reg. „C“ 811/10 (13,8 m2). Keďže na predmetných pozemkoch je kanál, obec
požiadala o stanovisko Vodohospodársku výstavbu, š.p., či je možné kanál zasypať. Túto informáciu
poslanci požadovali z dôvodu zistenia hodnoty pozemku a možného funkčného využitia v budúcnosti.
Vyjadrenie Vodohospodárskej výstavby je, že súhlasí so zasypaním kanála. S týmto však musia súhlasiť
aj spoluvlastníci. Odpoveď pani Ersekovej na jej žiadosť o kúpu spoluvlastníckeho podielu obce je, že
zatiaľ obec svoj podiel neodpredá.
Bod č. 15 – Rôzne
15.1 Otázka poslankyne Ing. Juliany Krajčírovej, kedy bude vymenené okno v nájomných bytoch. Pán
starosta odpovedal, že to bude ešte tento rok.
15.2 Úloha pre OÚ – vyčísliť všetky opravy do fondu opráv nájomných bytov
15.3 Oznámenie, že dňa 3.12.2016 sa bude konať slávnosť sv. Mikuláša v KD Hamuliakovo.
15.4 Oznámenie, že dňa 10.12.2016 sa bude konať výročná schôdza športovcov
11.5 Oznámenie, že dňa 17.12.2016 sa bude konať posedenie s dôchodcami
11.6

Oznámenie, že dňa 22.12.2016 sa bude konať posedenie so zamestnancami OÚ.

Na záver pán starosta Jozef Schnobl poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Nasledujúce zasadnutie bolo stanovené na 14. decembra 2016 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

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

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

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