Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hamuliakovo 08 – 2016
ktoré sa konalo dňa 13.10. 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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Splnené – nesplnené uznesenia
Rozpočet
17:30 Chodník Dunajská Riviéra pozvaný pán Liška
ZŠ – verejné obstarávanie, stavebné povolenie, II. stupeň, MŠ, Školská jedáleň – kuchynské
zariadenie, prestavba
Hospodársky plán obce
Nájomné byty
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
Poslankyňa Ing. Darina Balková požiadala o doplnenie 3 bodov:
-

Všeobecné záväzné nariadenie - doplnenie

-

Prerokovanie výpočtu poplatkov za komunálny odpad + riešenie čiernej skládky odpadov

-

Schválenie uznesenia ohľadne zjednosmernenia Dunajskej ulice

Pán starosta obce Jozef Schnobl, sa obrátil na pani právnu zástupkyňu s otázkou, či je to v súlade so
zákonom, ak poslanci v deň zasadnutia OZ podávajú doplňujúce body, ak od občanov sa žiada podať
návrhy alebo žiadosti 10 dní pred zasadnutím OZ. Pani právna zástupkyňa potvrdila, že je to v súlade
so zákonom, poslanci môžu kedykoľvek navrhnúť doplňujúce body.
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Poslankyňa Ing. Anna Paráková tiež požiadala o doplňujúci bod programu – návrh VZN o miestnom
poplatku za rozvoj. Zákon nadobudne platnosť 1.11.2016.
Pán starosta ešte uviedol, že vždy sa doplňujú zaujímavé body na prerokovanie a že občania by mali
vedieť o čom sa bude rokovať, pretože práve doplňujúce body ich môžu zaujímať.
Ing. Goldbergerová uviedla, že p. starosta mohol body do programu zahrnúť a zverejniť, nakoľko
materiály k nim poslanci dostali už po stretnutí prípravnej skupiny a bol dostatok času.
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). Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila.
Bod č.4 – Splnené – nesplnené uznesenia
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková.
Nesplnené uznesenia:
52-OZ/2011 - zberový dvor nájomná zmluva
57-OZ/2014 - modernizácia VO
K tomuto pán starosta uviedol, že to asi ostane nesplnené ešte roky. Oznámil, že chce počuť prečo je
toto uznesenie stále nesplnené. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová odpovedala, že návrh a prieskum
v súvislosti s verejným osvetlením bol urobený predčasne. Najskôr treba urobiť audit verejného
osvetlenia územia, ktoré treba rekonštruovať – či celej obce alebo len časti. Takýto audit obsahuje
celkové zhodnotenie súčasnej situácie (svietidlá, stožiare, rozvádzače, rozvody, atď.), ako aj
navrhované opatrenia t.j. kde čo zmeniť. Výsledkom auditu je taktiež finančná analýza, náklady na
osvetlenie v súčasnosti, úspora, celková investícia, ako aj možnosti financovania a návratnosť investícií.
V súčasnosti otázka neznie tak, či do toho ísť, ale ktoré časti obce urobiť čo najskôr. Stará dedina je na
tom najhoršie (okrem ulíc, ktoré už boli zrekonštruované). Tu otázka znie, kedy bude tma v dôsledku
50 ročného osvetlenia. V tejto časti je cca 100 svietidiel. Niektoré ešte 250W-ové. V dôsledku
modernizácie predpokladaná úspora je medzi 40-70%. Takýto audit stojí 5-7€/svietidlo (prieskum na
internete). Potrebujeme ho k tomu, aby sme sa vedeli rozhodnúť, ako ďalej – čo si môžeme dovoliť,
koľko nás to bude stáť, aká je najlepšia variant. V súčasnosti platí obec za osvetlenie 26.000 €/ročne.
Pán starosta položil otázku, ako budeme postupovať, aby toto uznesenie nebolo stále nesplneným.
Uviedol tiež, že navrhuje, aby sa robila modernizácia v celej obci, nie len v starej časti. Poznamenal, že
na zasadnutí je prítomný pán Szabó z obce Kalinkovo, ktorý by vedel uviesť niekoľko spôsobov riešenia
tejto situácie. Podobný problém riešili aj v Kalinkove. V súvislosti s financiami uviedol, že poprosí pani
ekonómku, aby podala správu o stave financií. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová navrhla, aby sa zvolalo
pracovné stretnutie s pánom Tóthom, ktorý aj v minulosti pracoval s verejným osvetlením a ktorý
pozná každú lampu v obci. Pán starosta povedal, že pozve pána Tótha na stretnutie dňa 20.10. o 17:00
hod.
Rozpracované uznesenia:
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73-OZ/2015 bezodplatné vybudovanie chodníka BM Properties. K tomuto uzneseniu sa vyjadril pán
starosta, že pán Liška dal vyjadrenie k zmluve o prenájme pozemkov pod chodníkom, v nasledovnom
znení:
-

S uzatvorením zmluvy súhlasím

-

Žiadam o doplnenie trhovej ceny do zmluvy

-

Žiadam doplniť časové vymedzenie dĺžky nájmu

-

Uzatvorenie zmluvy doporučujem až po uzatvorení zmluvy s Vodohospodárskou výstavbou
a Slovenským pozemkovým fondom

-

žiadam zachovať vzrastlú zeleň, alebo riešiť náhradnú výsadbu

-

znenie zmluvy a vyjednanie podmienok žiadam prerokovať s právnou zástupkyňou obce

Poznámka mimo prejednania zmluvy: Pri ďalšom prerokovaní ÚP žiadam o vrátenie (zaradenie) už
odsúhlasených území (rozvojový zámer) a zároveň zohľadniť moje investičné príspevky obci.
Podpísaný p. Liška
Poslankyne Ing. Anna Paráková a Ing. Ludmila Goldbergerová poznamenali, že nesedia ním
uvádzané pozemky. Podľa katastrálnej mapy na pozemkoch VV a SPF prechádza len komunikácia.
Preto je potrebné pozrieť projektovú dokumentáciu – presne uviesť čísla pozemkov.
Pán starosta sa k uvedenému vyjadril, že bude žiadať pani právnu zástupkyňu o pomoc, lebo je to
ťažký boj. Povedal, že na Dunajskej Riviére v danom týždni bol, že všetko je v riešení. V najbližších
dňoch mu má pán Meszáros oznámiť, kedy sa začne realizácia autobusovej zastávky.
Pán starosta tiež v súvislosti s Dunajskou Riviérou uviedol, že má jednu veľmi dobrú správu. Oslovil
ho pán Attila Érsek, ktorý rieši cyklotrasu – medzinárodný projekt Slovensko – Maďarsko,
financovaný z prostriedkov EÚ. Vybudovaní hrádze v tomto úseku by sa cez kanál prepojila nová
hrádza s už existujúcou a ďalej by pokračovala do Maďarska. Tento projekt už schválili v mestách
Halási a Maria Kánok, teraz je len na Hamuliakove, či to poslanci odsúhlasia a pôjdeme do toho
spolu. Ak s tým poslanci súhlasia, projekt musí byť podaný do konca mesiaca. Toto by veľmi
pomohlo aj Dunajskej Riviére – ako spojenie s centrom obce. Na trase sú plánované zastávky (kde
sa plánuje aj požičovňa bicyklov). Čo je veľkou výhodou, za projektovú dokumentáciu sa neplatí
a ak budeme úspešní, naša spoluúčasť bude 5% z celkovej sumy. Pán starosta oznam uzavrel tým,
že už oboznámil s týmto zámerom aj pani ekonómku a požiadal ju, aby sa s týmto v rozpočte
počítalo.
Ďalšie uznesenia v štádiu riešenia:
169-OZ/2015 schválenie obstarania nového Územného plánu obce Hamuliakovo
170-OZ/2015 súhlas s prieskumom trhu - zákon o VO - obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
"Územný plán obce Hamuliakovo“.
32-OZ/2016 vratka zábezpek nájomníkom - 1 nájomcovi vrátiť 6 mes. nájom
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52-OZ/2016 ukončenie zmluvy o nájme s OBGYN s.r.o. - predbežná dohoda o presťahovaní do telocvične
54-OZ/2016 súhlas s vyhlásením VO pre zákazku Zber, odvoz a likvidácia KO (treba dohodnúť
podmienky VO)
K tomuto pán starosta uviedol, že minulý týždeň bolo k tomuto uzneseniu stretnutie, poslankyňa Ing.
Darina Balková všetko veľmi dobre pripravila. Dohodlo sa, že na odvoz a likvidáciu bude verejné
obstarávanie, kde sa môže prihlásiť aj iná spoločnosť, teda že spoločnosti Marius Pedersenu je
potrebné vypovedať súčasnú zmluvu.
61-OZ/2016 návrh dodatku k zmluve so Slovenskou poštou na úpravu poplatkov za služby spojené s
užívaním priestoru.
Zmluva bola Slovenskej pošte odoslaná, musia sa k nej vyjadriť. Vyjadrenie od Slovenskej pošty doteraz
neprišla.
V súvislosti s týmto uznesením pán starosta poznamenal, že aj záležitosť Slovenskej pošty súvisí
s telocvičňou a školou. Oznámil prítomným poslancom, že pozastavil práce na telocvični (prerábka),
pretože ho mnohí ľudia oslovili a pýtali sa, prečo chceme zničiť niečo kvalitné, čo tu v Hamuliakove
máme. Považoval teda za potrebné znovu to predebatovať.
Pokračoval správou z minulého zastupiteľstva a ponukou developera, ktorý sľúbil, vybudovanie
občianskej vybavenosti o akú požiadame pri výstavbe „Rezidencie aktívnych seniorov“. Pán starosta
oznámil, že sa stretol s Ing. Kurhajcom a pánom Moravčíkom, ktorí prisľúbili, že danú vybavenosť by
boli schopní vybudovať do dvoch rokov. Jednalo by sa o poštu, zastávku, obchody a inú vybavenosť,
preto si myslí, že nie je potrebné robiť zásahy do telocvične. Ponuku developera označil ako za veľkú
šancu, ktorú by sme mali využiť. Oznámil tiež, že chystá stretnutie s občanmi na túto tému, bude ich
informovať o tejto možnosti. Developer čoskoro požiada o stavebné povolenie, mali by sme do toho
ísť. Pán starosta preberal túto tému aj s riaditeľom Nemocnice Milosrdných, MUDr. Tiňákom, ktorý tiež
zaujal pozitívne stanovisko. Pán starosta pokračoval: „ obec sa ide opäť zadĺžiť v súvislosti s výstavbou
II. stupňa ZŠ, vďaka tomuto projektu by obec mala ďalší príjem. Poslankyňa Ing. Anna Paráková sa
opýtala, o aký príjem sa jedná. Pán starosta upresnil, že ide o to, že by obec dostala priestor pre Poštu,
že by bola vybudovaná zastávka, taktiež by bol príjem z daní... Tiež povedal na poznámku, že územné
rozhodnutie bolo platné do 3.9.2016, že developer požiadal o predĺženie rozhodnutia a o terénne
úpravy. Upresnil, že on zastáva názor, že ak niekto požiada o stavebné úpravy, automaticky sa mu
predlžuje územné rozhodnutie. Opäť povedal, že doporučuje,, aby sme túto ponuku prijali, nevie si
predstaviť, ako by sme pred občanmi odôvodnili odmietnutie takejto ponuky.
Poslankyňa Ing. LudmilaGoldbergerová oponovala, že nevie o akom odmietnutí hovorí, keďže
požiadavky na investora vyšli práve zo samostatného stretnutia poslancov k tejto problematike.
Upozornila, že je potrebné vnímať časový horizont realizácie, ona odhaduje minimálne 3 roky. Tiež
položila v tejto súvislosti otázku, či môže škola fungovať v takomto režime (bez prerábky telocvične)
ďalšie dva až tri roky. Vyzvala prítomnú pani riaditeľku ZŠ Mgr. Alena Maschkanovú, aby sa k téme
vyjadrila. Táto vyjadrila prekvapenie, že práce na prerábke telocvične sa zastavili, považovala túto
debatu za uzavretú, myslí si, že 120 žiakov by malo mať prednosť pred športovcami. Pán starosta
reagoval a poprosil, že prv než sa vyjadrí pani riaditeľka, povie ešte pár slov. Do školy budeme
investovať obrovské peniaze, keď bude škola hotová, bude slúžiť len pre Hamuliakovo. Potom nás bude
mrzieť, že sme zničili telocvičňu. Dajme si otázku, či nám tieto drobné prerábky (ktoré poškodia
telocvičňu), pomôžu? A okrem toho stáli by veľa peňazí.
Pani riaditeľka ZŠ bola tiež prekvapená, že práce na telocvični nepokračujú. Uviedla, že keď začala
pracovať v ZŠ Hamuliakovo, bolo tu 35 detí a terajšie priestory. Dnes je 120 detí a priestory sú rovnaké.
Situácia je kritická, škola potrebuje každý priestor. Využívame priestor nad OÚ, využívame klub Zvonček
a stále potrebujeme akýkoľvek priestor. Bola presvedčená, že v októbri sa sťahujú, táto nová
informácia ju prekvapila. Tiež uviedla, že situácia sa vydržať dá, ale nie dlho.
Pán starosta poznamenal, že priestor je tak malý (3 x 3), bude stáť cca 15.000 € a ešte sa aj uberie zo
školského dvora, či to vôbec má význam. Pani riaditeľka sa ohradila, že ona počítala aj s priestorom na
poschodí telocvične, nemá kam umiestniť pedagógov. Pán starosta povedal, že do budúceho
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septembra školu určite postavíme, rok musíme vydržať. Pani riaditeľka povedala, že ak by to bol rok,
tak nejako sa zariadi, ale požiadala, aby bola informovaná o každej záležitosti, ktorá sa týka školy.
Poslanci sa vyjadrili, že aj pre nich je toto novinka, na čo poslanec Štefan Olajec uviedol, že práce sa
vlastne nepozastavili, iba vyšli najavo nejaké problémy a preto prišla otázka, či to má význam. Všetci
sa zhodli na tom, že by bolo dobré zvolať pracovnú skupinu z pedagógov a poslancov a zhodnotiť, či sa
bude dať vydržať bez priestorov v telocvični. Hovorilo sa aj o priestoroch Pošty, poslankyňa Ing.
Ludmila Goldbergerová uviedla, že ten priestor potrebuje prvý stupeň ZŠ, preto poslanci navrhli
vybudovať novú poštu v Rezidencie aktívnych seniorov. Priestory lekára netvorí len spomínaná
ordinácia 3x3 m, no aj čakáreň a WC, čo je všetko možné spojiť s priestorom školy. Vznikla by trieda,
ktorá je vhodná na vyučovanie napríklad jazyka či náboženstva. V terajšom stave na 80 detí tu
pripadajú 2 toalety, čo je výrazne pod hygienickým minimom. Deti sa niekoľkokrát denne sťahujú
z budovy do budovy, neustále sa obliekajú a vyzliekajú, nemajú ani čas navštíviť to 1 WC, ktoré majú k
dispozícii. Tento stav nezmení ani nová budova, nakoľko problém sťahovania žiakov 1. stupňa bude
pokračovať. Vyriešiť ho môže len ďalší priestor v budove starej školy, bolo by dobré, keby sa lekár
presťahoval – keď už vzhľadom na investície nie teraz, tak v skorom horizonte. Poslanec pán Štefan
Olajec uviedol, že v ponuke budú dva vhodné priestory. Súkromného investora a tiež pani Zsoldosová
bude stavať a môže ponúknuť priestory. Na to reagovala poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová, že Pošta a
lekár pôjdu ťažko do komerčných priestorov, keď majú k dispozícii obecné za nájom, ktorý je na úrovni
obecných nákladov. Poslankyňa Ing. Darina Balková uviedla, že sme predsa mali presný plán a nevie,
prečo sa teraz ruší... Pán starosta odpovedal, že nik nečakal také investície a nutné prerábky. Hygiena
nariadila, že pre lekára (keďže sa jedná o možné infekcie), musí byť samostatný vchod, musí sa prerábať
elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia.. Predbežný rozpočet je 18.000 €. Rozpočet robil pán Ing. Bódo.
Pani riaditeľka Mgr. Alena Maschkanová sa opýtala, aká by bola investícia, ak by si tam ona zriadila
kanceláriu a priestory terajšej kancelárie by uvoľnila pre triedu? Pán starosta sľúbil, že ak to odsúhlasia
poslanci, on to hneď dá prerobiť. Pani riaditeľka požiadala, aby bol v nových priestoroch internet.
Z toho vyplynula úloha pre OÚ – presťahovať kanceláriu pani riaditeľka ZŠ do priestorov telocvične
a uvoľnenej kancelárii zriadiť dočasnú triedu.
Bod č. 5 – Rozpočet
O rozpočte informovala pni ekonómka Klaudia Nagyová . Oznámila, že rozpočet poslala poslancom, na
otázky, ktoré mala poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová odpovedala a spolu ich prebrali. Rozpočet je
naplnený na 70%, ale samozrejme už k dnešnému dňu sa príjmy aj výdavky menili. K rozpočtu sa
vyjadrila hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková, uviedla, že v predložených materiáloch
k 30.06.2016 zjavne chýba napr. zaúčtovanie príjmu obce za stravné a ŠKD, nakoľko v rozpočtovej
položke je uvedený príjem 0€.
Pani ekonómka na záver apelovala na prítomných, aby sa začalo šetriť. Dane sú na 90% zaplatené a iné
príjmy už obec nemá. Na účte je cca 50.000 €, nič viac sa nemôže minúť. Hlavná kontrolórka požiadala
pani ekonómku, aby v pripravovaných priebežných materiáloch pre poslancov uvádzala aktuálne
zostatky na všetkých účtoch obce, nie len zostatok prevádzkového účtu, aby bolo jasné, čím obec
disponuje. Ďalej požiadala o pripravenie aktuálnejších materiálov k 31.10.2016, ktoré budú zároveň
slúžiť pri príprave budúcoročného rozpočtu obce.

Bod č. 6 – Chodník Dunajská Riviéra pozvaný pán Liška
Ako bolo uvedené v úvode, pán Liška sa listom ospravedlnil. Pán starosta položil otázku pani právnej
zástupkyni, ako máme v súvislosti s listom p. Lišku postupovať. Pani právna zástupkyňa Mgr. Ivica
Šišoláková povedala, že potrebujeme zistiť trhovú cenu (ktorú žiada pán Liška doplniť do zmluvy).
Zmluva bude vymedzená asi na 99 rokov. Bolo by treba osloviť 3 realitné kancelárie, alebo navrhnúť
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trhovú cenu. Prítomní sa dohodli, že danú záležitosť prerokujú osobne s pánom Liškom, ďalšia úloha
pre OÚ je teda dohodnúť stretnutie s p. Liškom na Stavebnom úrade.
K tomuto sa vyjadrila Ing. Godlbergerová, že je veľmi zvláštne očakávanie developera, že mu obec zaistí
vybudovanie prístupu k jeho komerčnej aktivite a ešte mu má aj platiť nájom za chodník. Bolo by pre
ňu logickejšie, že developer vybuduje chodník na svoje náklady na vysporiadaných pozemkoch
a odovzdá ich obci. Upozorňuje, že v prípade, ak p. Líška bude trvať na komerčnom nájme, je vhodné
zvážiť proces vyvlastnenia vo verejnom záujme. Opätovne konštatuje, že k situácii nemuselo prísť, ak
by stavebný úrad dával podmienku prístupového chodníka do príslušných povolení. Nakoľko aj jeho
firma tu má v ÚP bytové domy, je možné zvážiť aj túto alternatívu, keď požiada o stavebné povolenie.
Bod č.7 – ZŠ – verejné obstarávanie, stavebné povolenie, II. stupeň, MŠ, Školská jedáleň – kuchynské
zariadenie, prestavba
ZŠ – verejné obstarávanie je do 15.10., uchádzači sa môžu hlásiť. V súvislosti so stavebným povolením
pán starosta oznámil, že prišli pripomienky od susedov, niečo je doriešené a všetci dostanú odpoveď.
Stavebné povolenie by mohlo byť vydané budúci mesiac. Pokiaľ nezačne mrznúť, bude ukončené
verejné obstarávanie a nik sa neodvolá, so stavbou by sa mohlo začať v decembri (zemné práce
a základy) a samotná stavba by sa začala realizovať v marci, aby sa v auguste kolaudovalo.
Čo sa týka MŠ, prvá úprava sa bude konať koncom novembra 2016, dovtedy musíme pripraviť
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MŠ. V novembri to pôjde do Zastupiteľstva. Musíme sa
dohodnúť, ako bude MŠ fungovať, kam presťahujeme deti, pokiaľ bude rekonštrukcia prebiehať. Dal
som pokyn, aby nebola prijatá žiadna nová žiadosť o zaradenie dieťaťa do MŠ, dopočul som sa aj to, že
MŠ pôjde do novej ZŠ, že sa o tom hovorilo na školskej rade... Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová
potvrdila, že sa touto témou zaoberala, no zatiaľ len v súkromných rozhovoroch s riaditeľkami. Všetci
sa zhodli na tom, že presťahovať MŠ bude veľmi namáhavé, no z dôvodu bezpečnosti je to nevyhnutné.
Ona sama zastáva názor, že by bolo možno najlepšie presťahovať I. stupeň ZŠ do novej budovy
a poskytnúť počas rekonštrukcie MŠ priestory terajšieho prvého stupňa materskej škole. Nemyslí si, že
navrhovaná alternatíva umiestnenia materskej školy v kultúrnom dome je vhodná a bezpečná, navyše
predstavuje náklady na stavebné úpravy. Prítomná pani riaditeľka ZŠ Mgr. Alena Maschkanová
vyjadrila nesúhlas s takýmto variantom. Uviedla, že sťahovanie by bolo veľmi zložité.
Tiež uviedla, že potrebuje riešiť školský obvod. Potrebuje mať písomne dané, či môže prijímať žiadosti
z Kalinkova. Tiež poznamenala, že škola potrebuje zriaďovaciu listinu na II. stupeň. Na MŠVVaŠ SR je
naša škola evidovaná ako škola I. stupňa. Nemáme kódy, nemáme právo vystupovať ako škola II.
stupňa. Pán starosta k tomuto uviedol, že pani ekonómka už pripravila podklady, k tomuto treba VZN
a v novembri by sa žiadosť poslala. Taktiež je potrebné rokovať o školskom obvode a o právnej
subjektivite.
K otázke školského obvodu sa vyjadrila poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová. Uviedla, že obec
Hamuliakovo musí určiť školský obvod, lebo teraz má určený školský obvod len pre I. stupeň. No
rozhodnutím obce nemôžeme určiť školský obvod pre inú obec, to musí byť vecou dohody, ako sa píše
aj v príslušnom zákone . Teoreticky môžeme mať dohodu s Kalinkovom. Je ale potrebné si uvedomiť,
čo toto obnáša -Ak ich zahrnieme do školského obvodu, potom ich pani riaditeľka musí vždy prijať, aj
keď by nemala kapacitu a musela byť rozširovaná. Preto jednoznačne navrhuje určiť školský obvod len
pre Hamuliakovo. V takom prípade je možné individuálne prijať deti aj z iných obcí, ak je v danom
ročníku kapacita, ale nie je to povinnosť. Navrhuje určiť kapacitu, ktorú bude do budúcnosti
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rezervovaná výlučne pre tie deti z Hamuliakovo, ktoré sa len prisťahujú. Touto otázkou sa budú
poslanci ešte zaoberať, keď bude dodatok k zriaďovacej listine ZŠ zaregistrovaný na príslušných
úradoch
V súvislosti so ZŠ Hamuliakovo bolo prijaté: Uznesenie č. 72–OZ/2016 - schválenie Dodatku č. 2
k zriaďovacej listine Základnej školy.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila.

Školská jedáleň – pán starosta požiadal poslancov, aby schválili navrhnutú sumu za stravu 2,40 € pre
cudzích stravníkov.
Uznesenie č. 73-OZ/2016 – schválenie ceny stravného lístka pre cudzích stravníkov
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila.

Bod č. 8 – Hospodársky plán obce
Uznesenie č. 73-OZ/2016 – schválenie hospodárskeho plánu obce.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila.
Bod č. 9 – Nájomné byty
O nájomných bytoch informovala poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi. Oznámila, že sa uvoľnili dva
byty, jeden dvojizbový a jeden trojizbový. Čo sa týka žiadostí, tých máme 12, z toho 7 spĺňa kritériá.
Na prvom mieste je pán Horváth s 11 bodmi, jemu bude pridelený 3-izbový byt, zatiaľ na 6 mesiacov.
Na druhom mieste je pán Štefan Szalay s 10 bodmi, jemu bude pridelený dvojizbový byt zatiaľ na 6
mesiacov.

Uznesenie č. 75-OZ/2016 – pridelenie trojizbového nájomného bytu
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila.
Uznesenie č. 76-OZ/2016 – pridelenie dvojizbového nájomného bytu.
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Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila.
Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Alena Maschanová otvorila otázku školského bytu. Pani právna zástupkyňa obce
Mgr. Ivica Šišoláková uviedla, že zákon hovorí, že 10% z obecných bytov môže byť určených na tento
účel. Podmienkou podľa VZN obce je, aby mali učitelia trvalý pobyt v obci. Túto podmienku je možné
zrušiť zmenou VZN. Ďalšiu prekážku pridelenia obecných bytov učiteľom uviedla poslankyňa Ing.
Juliana Krajčírová. Pridelenie nájomných bytov je určené pre osoby, ktorých príjmy neprekročia limit
násobkov životného minima, u učiteľov je to 4-násobok. Túto podmienku min. jeden z učiteľov určite
nespĺňa. Po dlhšej debate sa prítomní dohodli, že na účely bývania pre učiteľov vyčlenia dve miestnosti
nad telocvičňou. Ďalšia úloha pre OÚ – presťahovať učiteľov z KD do priestorov nad telocvičňou.
Bod č. 10 – Došlá pošta
10.1 Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková vykonala kontrolu vynakladania verejných
prostriedkov v bytových domoch na Strednom Hone (správa je prílohou č. 1 tejto zápisnice). Ing. Ľubica
Jančoková preverovala podmienky obstarania, údržbu a správu nájomných bytov vo vlastníctve obce
Hamuliakovo. Informovala o podmienkach poskytnutia prostriedkov zo ŠFRB a dotácie z MVRR SR.
Súčasťou správy bol prepočet maximálneho nájomného, ktorý je možné požadovať od obyvateľov
bytoviek na základe opatrenia MF SR z 26.1.2001 č. R-1/2001. Je to suma 181,79 €/mesiac/1 byt.
Porovnávala skutočné náklady obce na nájomné byty (splátka úveru – istina + úroky, poistenie
nehnuteľnosti, náklady na správu NB, predpísanú tvorbu fondu opráv, náklady na osvetlenie
spoločných priestorov), s celkovými reálnymi mesačnými nákladmi na 1 bytovú jednotku , tie sú vo
výške 179,99 €. V súčasnosti obyvatelia platia mesačne nájomné vo výške 156,01 €. Z daného je
zrejmé, že obec je dlhodobo pri správe nájomných bytov v strate. Navrhla preto, upraviť cenu nájmu
z terajších 156,01 € na sumu 180 € od dátumu 1.1. 2017.
Ďalej informovala o kontrolných zisteniach, ktoré sa týkali nesprávneho postupu pri odpisovaní
nehnuteľnosti. Byty musia byť vo vlastníctve obce 30 rokov a nemožno ich predať skôr. Obec
nesprávnou výškou tvorby fondu opráv nepostupovala v súlade so zákonom o dotáciách. Je
nevyhnutné zistiť zo strany obce skutočný aktuálny stav fondu opráv v predmetných bytovkách.
Upozornila na nedostatočnú administratívu pri správe bytových domov.
Prerokovaním návrhu správy boli určené lehoty na predloženie správy o prijatých nápravných
opatreniach a odstránenie nedostatkov. Ďalšie nájomné byty budú predmetom budúcej kontroly.
Uznesenie č. 77-OZ/2016 – zvýšenie nájomného v obecných bytoch.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila.
Obec Hamuliakovo berie na vedomie Rozpočtové opatrenia č. 1/2016
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Obec Hamuliakovo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly č. 1/2016 –
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo
vlastníctve obce – Stredný hon 394-397.
Na zasadnutí boli prítomní aj obyvatelia predmetnej bytovky, ktorí položili otázku, čo sa zmení, keď sa
teraz po 14 rokoch zvýši nájom. Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková uviedla, že obec je za
posledných 15 rokov v strate cca 43.000 €, čo sa prejavilo v nedostatočnej tvorbe fondu opráv
a zvýšením nájmu bude možné dôjsť k náprave a k využitiu týchto prostriedkov FO na opravy a údržbu
bytových domov. Občania tiež otvorili otázku výmeny okien. Na toto upozornila hlavná kontrolórka, že
obec by nemala financovať opravy z vlastného rozpočtu, resp. z príjmov ostatných obyvateľov obce
s vlastným bývaním, ale práve prostriedky vo fonde opráv a údržby slúžia pre tento účel. A pokiaľ tieto
prostriedky FO nebudú postačujúce, budú nutné mimoriadne vklady nájomcov NB. Pán starosta
prisľúbil, že konkrétne okno (pani Vajasovej) dá opäť opraviť.
Poslankyňa Ing. Anna Paráková upozornila, že pred bytovkou na Jaseňovej ulici je už nejakú dobu
zložený nábytok a takáto likvidácia znamená porušenie VZN. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová
požiadala pána starostu, aby dal nábytok odviesť na zberový dvor a náklady odpočítal jeho majiteľke
zo zábezpeky.
10.2 Žiadosť pani Márie Zsoldosovej o odkúpenie pozemkov. Boli prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 78-OZ/2016 – odpredaj pozemku podľa znaleckého posudku
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
Uznesenie č. 79-OZ/2016 – odpredaj pozemku podľa znaleckého posudku
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel Világi sa zdržala hlasovnia
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
Pani právna zástupkyňa pripraví kúpnu zmluvu.
10.3

Žiadosť dôchodcov o poskytnutie sály – bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 80-OZ/2016 – vyhovenie žiadosti Miestnej organizácie dôchodcov – poskytnutie sály
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
10.4 Uznesenie č. 81-OZ/2016 – vrátenie zábezpeky r. Svrčkovej
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Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
10.5 Žiadosť pani Klaudie Nagyovej o odkúpenie pozemku parc. 1024/21, vedľa rodičov
Némethových. Pani právna zástupkyňa obce Mgr. Ivica Šišoláková upozornila, že žiadosti sa nemôže
vyhovieť, nakoľko je pani Nagyová zamestnancom obce a je v súlade so zákonom o majetku obce
z možnosti priameho predaja vylúčená, rovnako ako jej rodičia.
Uznesenie č. 82-OZ/2016 – nevyhovenie žiadosti pani Klaudie Nagyovej
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
10.6 Žiadosť pána Ľubomíra Faboka o umiestnenie retardérov na križovatke Kaštieľska a Pod
Záhradami. Keďže táto otázka bude riešená v rámci dopravného projektu, pánovi Fabokovi sa pošle
o tomto informácia.
10.7 Žiadosť Divoká voda – o súhlas so zriadením požičovne malých plavidiel. K tejto žiadosti je
potrebné doložiť:
- stanovisko Štátnej ochrany prírody
- vyjadrenie Životného prostredia
- povolenie, ktorému vypršala platnosť
Uvedené treba od predstaviteľov „Divokej vody“ vyžiadať.
Bod č. 11 – Rôzne
11.1 Prieskum trhu na realizáciu dopravného značenia. K dopravnému projektu sa vyjadril poslanec
pán Štefan Olajec. Navrhol, že by bolo dobré zvolať občanov, hlavne tých, ktorých sa tieto zmeny budú
týkať (ide napr. o zjednosmernenie ulíc). K tomuto bodu boli prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 83-OZ/2016 – dopravné značenie a zjednosmernenie ulice Dunajská
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
Uznesenie č. 84-OZ/2016 – dopravné značenie a zjednosmernenie ulíc Malogútorská a Gaštanová
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
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Uznesenie č. 85-OZ/2016 – dopravné značenie a zjednosmernenie ulíc Topoľová a Vŕbová
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
11.2 Uznesenie č. 86-OZ/2016 – úhrada faktúry spoločnosti Ateliér ATRIO s.r.o.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,
Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
11.3 Poslankyňa Ing. Anna Paráková predložila návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj, požiadala
prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k výške poplatkov. Uviedla, že zisťovala ako sa to pohybuje
v okolitých obciach, ale nenašla pravidlo, každý si to rieši po svojom od 10 € do 35 € tak, ako to
umožňuje príslušný zákon. Poslanec Štefan Olajec by navrhol: objekty na bývanie nech zaplatia 10 €
a objekty komerčné 35 €. Ona navrhla, aby pre všetkých päť druhov objektov bola určená suma 35 €.
Ostatní poslanci sa s týmto návrhom stotožnili. Bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 87-OZ/2016 – VZN o miestnom poplatku za rozvoj.
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
11.4 Cyklotrasa – pán starosta sa opäť vrátil k tejto téme, ktorú spomenul hneď na začiatku
zasadnutia. Upresnil ešte, že predpokladaná suma na projekt je 470.000 €. Spoluúčasť by bola 5%, čo
je cca 23.000 €. Je to dosť veľká suma, ale vzhľadom na to, akú hodnotu by sme za ňu dostali, oplatí sa
do toho investovať. Poslanci prijali k tomuto bodu uznesenie:
Uznesenie č. 88-OZ/2016 – Cyklotrasa
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
11.5 Uznesenie č. 89-OZ/2016 – VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
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11.6 Osvetlenie na ulici Rybárska – pán starosta vyzval poslancov, brali ohľad na občanov, ktorí na
ulici Rybárska žijú, už ich je skoro 95%. Platia dane, zaslúžia si, aby mali svetlo. Dokonca navrhli, že
máme postaviť zmluvu tak, že oni budú ešte dva roky robiť opravy. Poslankyňa Ing. Ludmila
Goldbergerová povedala, že chce mať istotu, že to osvetlenie je v poriadku, nechce si zobrať na
svedomie to, že by ľudia mohli byť ohrození na zdraví. Chápe požiadavky týchto občanov, no
nemôžeme obec vystaviť riziku právneho sporu, ak by osvetlenie malo niekoho zraniť. Pán Tóth
predložil zoznam nedostatkov, kde okrem menších závad vyplýva, že niektoré stĺpy boli
pravdepodobne svojvoľne odstránené a niektoré ležia na súkromných pozemkoch. Ďalej Ing. Ludmila
Goldbergerová povedala, že nevie, s kým by mala obec podpísať zmluvu, že bude 2 roky robiť opraviť
– ako si p. starosta predstavuje šance na vymáhanie plnenia od fyzickej osoby. Nakoniec to skončí tak,
že obec zaplatí závady, ktoré developer neodstránil, z daní občanov celej obce, teda sa občania vlastne
developerovi poskladajú na zisk. Požaduje, aby pán Toth potvrdil, že osvetlenie je funkčné a nie je
nebezpečné. Potom ho obec môže prevziať do vlastníctva. Bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 90-OZ/2016 – prevzatie verejného osvetlenia bez závad do vlastníctva obce.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Ing. Anna Paráková musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
11.7 Otázka Ing. Aleny Maschkanovej aká je vyjadrenie k jej žiadosti o zaradenie pozemku do ÚP
obce. Pán starosta uviedol, že dnes prišlo záporné stanovisko od Ing. Sopírovej. Ing. Alena
Maschkanová sa opýtala, kam sa môže obrátiť, aby jej to potvrdili. Poslankyňa Ing. Anna Paráková jej
odporučila, aby dala podnet na Okresný stavebný úrad Bratislava.
11.8 Poslankyňa Ing, Darina Balková položila otázku, čo bude so zmluvou s Marius Pedersenom.
Uviedla, že je potrebné dať výpoveď. Na to pán starosta uviedol, že má strach, aby sme sa nedostali do
situácie, že nebude mať kto odvážať smeti.
11.9 Poslankyňa Ing. Darina Balková tiež otvorila otázku čiernej skládky odpadov, ktorá sa rozrastá
pri zbernom dvore. Pán starosta poznamenal, že to je skládka konárov, ktorá je legálna a nie čierna.
Vyjadril rozhorčenie, že ľudia tam vynášajú trávu, preto to smrdí. Ak by tam boli len konáre, bolo by
to v poriadku. Prisľúbil, že budúci týždeň príde drvička, všetko sa podrví a odvezie. Ak sa drvičku
nepodarí zaistiť od Združenia obcí Horného Žitného ostrova do konca budúceho týždňa,
prehlasujem, že ju objednám, na účet obce. Aj pred dvoma týždňami to bolo odvezené, ale futbalisti
čistili ihrisko a znovu to zahádzali. Taktiež to znovu zahádžu ľudia, keďže je jeseň a budú orezávať
konáre. Riešiť to budeme, len potrebujeme peniaze na zberový dvor. Nielen my, ale všetky okolité
obce majú tento problém. Poslankyňa Ing. Darina Balková poznamenala, že sa nemôžeme vyhovárať
na okolité obce, každý musí začať od seba. Prvý krát som túto záležitosť riešila už v roku 2015. Bolo
prisľúbené, že to bude zoštiepkované v auguste roku 2015, potom v októbri, z októbra sa to
presunulo na november , no nestalo sa. Ďalší termín bol do 15.3. 2016 a nič, len kopa sa zväčšuje.
Ďalšie termíny boli máj, september a teraz tvrdíš, že to bude v pondelok 17.10., som
zvedavá. Skutočný dôvod, prečo sa stále termín odstránenia tejto čiernej skládky odkladá sú
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peniaze. Posledné zoštiepkovanie, ktoré sa urobilo v roku 2013 a stálo obec 5.000,-Eur. Pre rozpočet
obce je to dosť veľká čiastka, ak na ňu nemá vytvorené zdroje. Pritom táto čiastka by sa mala opakovať v
rozpočet obce každoročne, pretože občania stále budú vyvážať zelený odpad a konáre zo svojich
záhrad na toto miesto. Osobne si myslím, že toto je skutočný dôvod, prečo sa stále neodstránil tento
odpad, nemôžeme čakať tri roky, že nám to niekto zoštiepkuje a odvezie zadarmo, toto musí byť

zarátané v poplatku za komunálny odpad, čiže tento treba prehodnotiť. K danému sa vyjadril
poslanec pán Štefan Olajec, ktorý vysvetlil, ako štiepkovanie funguje. Štiepkovacie stroje sú veľmi
citlivé, v odpade nesmú byť kamene, alebo betón, lebo stroj sa pokazí a je veľmi drahý. On sám má
informáciu, že keby sa jednalo o čistý drevný odpad, niektoré firmy by dokonca zaplatili za to, že si ho
môžu vziať, ale tento náš odpad je bohužiaľ neroztriedený, takže nik nechce riskovať, že si pokazí
stroj. Poslankyňa Ing. Darina Balková poznamenala, že toto nerieši náš problém. Musíme sa
zamyslieť, nad tým ako naučiť ľudí , aby vyvážali čistú drevnú hmotu. Pán starosta povedal, že teraz
skutočne príde firma, ktorá to očistí, ak nie, on má náhradnú firmu, ktorá to urobí za 5.000 €.
Upozornil na to, že to bude ešte horšie, čo sa týka všeobecne odpadu.
11.10 Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj pán Szabo z Kalinkova, ktorý prišiel ponúknuť spoluprácu pre deti
zo ZŠ. Uviedol, že pochádza z Hamuliakova a chcel by aby deti v škole každoročne zasadili svoj strom,
o ktorý sa budú starať. Má sadenice, ktoré môže poskytnúť. Deti by mohli stromky pestovať, aj ich
ponúkať cez internet a tak by si aj zarobili. Poslankyňa Ing. Darina Balková toto označila ako výborný
nápad, opýtala sa, či by mohlo byť zopár stromov vysadených aj na Dunajskej Riviére, načo pán Szabo
odpovedal, že samozrejme. Pán Szabo tiež vedie včelársky krúžok, povedal, že má veľa vosku a že ho
chce tiež darovať škole na výrobu sviečok. Daruje aj med pre dôchodcov. Poslankyňa Ing. Darina
Balková mu v mene všetkých poďakovala.
11.11 Boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 91-OZ/2016 – zakúpenie elektrického konvektomatu.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Ing. Anna Paráková musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
Uznesenie č. 92-OZ/2016 – zakúpenie elektrického atyp nerezového hrnca.
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Ing. Anna Paráková musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
Uznesenie č. 93-OZ/2016 – zakúpenie elektrického zmäkčovača vody.
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Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Poslankyňa Ing. Anna Paráková musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová musela z rodinných dôvodov opustiť zasadnutie OZ
Poslankyňa p. Mária Gaspareková sa zasadnutia OZ nezúčastnila
Na záver pán starosta Jozef Schnobl poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Nasledujúce zasadnutie bolo stanovené na 9. novembra 2016 o 17.00 hod.
Do prípravného výboru boli menovaní poslanci:
-

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

Vypracovala:

Ing. Simona Lacková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ludmila Goldbergerová
Mgr. Ildikó Lengyel Világi

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

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