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Zápisnica  
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 13. 12. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci : Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 
Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl 

Neprítomný: p. Štefan Olajec 

 

Ďalší prítomní: JUDr. Soňa Gašková - právna zástupkyňa obce, Ing. Ľubica Jančoková – hlavná 
kontrolórka obce 

Verejnosť:          

 
PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Určenie zapisovateľa a odsúhlasenie odmeny za činnosť zapisovateľa 

5. VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné  
odpady 

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Hamuliakovo na obdobie rokov 2019-2021 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

8. Určenie platu starostu 

9. Náhrada platu exstarostu za obdobie 1.12-5.12.2018 a za nevyčerpanú dovolenku v súlade s 

S 2 ods. 2 z. č. 253/1994 Z. z. 

10. Informácia o prevádzke OÚ v decembri 2018 - január 2019 

11. Rôzne / žiadosť p. Modráčková, odvolanie p. Vass/ 

12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvorila nová starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová. Privítala prítomných a 
skonštatovala, že počet  poslancov je 6, čím je OZ uznášania schopné. Ospravedlnený poslanec p. 
Štefan Olajec.  
 
 
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 

Overovatelia zápisnice:  JUDr. Mária Fejes, p. Jozef Schnóbl 

Návrhová komisia:  Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková 

Hlasovanie: 

za:                                6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl ) 

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomný pri hlasovaní:  1 (p. Štefan Olajec) 
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K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
 
Pani starostka sa opýtala prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy. Poslanci JUDr. Mária Fejes, p. 
Ladislav Kránitz a p. Jozef Schnóbl uvažovali o vypustení niektorých bodov programu, po krátkej 
prestávke a dohode však od svojej požiadavky ustúpili a program bol prijatý v pôvodnom znení. 
Obecné zastupiteľstvo 
 

schválilo 
 
program rokovania bez zmien a doplnkov.  
 
Hlasovanie: 

za:                                6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl ) 

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomný pri hlasovaní:  1 (p. Štefan Olajec) 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Určenie zapisovateľa a odsúhlasenie odmeny za činnosť zapisovateľa 

5. VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné  
odpady 

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Hamuliakovo na obdobie rokov 2019-2021 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

8. Určenie platu starostu 

9. Náhrada platu exstarostu za obdobie 1.12-5.12.2018 a za nevyčerpanú dovolenku v súlade s 

S 2 ods. 2 z. č. 253/1994 Z. z. 

10. Informácia o prevádzke OÚ v decembri 2018 - január 2019 

11. Rôzne / žiadosť p. Modráčková, odvolanie p. Vass/ 

12. Záver 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a odsúhlasenie odmeny za činnosť zapisovateľa 
 
Uznesenie č. 95-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo  
A/ určuje Ing. Simonu Lackovú za zapisovateľku pre rokovania Obecného zastupiteľstva obce 
Hamuliakovo 
a súčasne 
B/ odsúhlasuje odmenu za činnosť zapisovateľa pozostávajúcu z prítomnosti na zasadnutí 
a následného spracovania zápisnice vo výške 140,- Eur brutto / zasadnutie. 
 
Schválené v počte hlasov 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna 
Paráková) 
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Hlasovania sa zdržali 2 (JUDr. Mária Fejes, p. Jozef Schnóbl)  
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

K zdržaniu sa hlasovania sa vyjadril poslanec pán Jozef Schnóbl, ktorý uviedol, že plat zapisovateľa by 
mal byť posudzovaný spolu s platmi poslancov, lebo tam zákon umožňuje rozne varianty. Počul 
názor, že poslanci pracujú bez nároku na honorár. To nie je pravda. Poslanci sú platení, o ich odmene 
sa bude rokovať. Aby boli všetci spokojní, navrhuje prerokovanie platu tiež pre zapisovateľku. 
Nespochybňuje prácu zapisovateľa, ale zdá sa mu rozmnejšie rokovať o tom. Tak to robia aj v iných 
obciach. 
O slovo tiež požiadal občan Hamuliakova pán Martin Tóth. Pani starostka povedala, že rokovanie 
postupuje v súlade s rokovací poriadkom a priestor na príspevky a diskusiu zo strany občanov bude v 
bode 11. Rôzne. 
 
 
K bodu 5. VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
stavebné  odpady 

 

Pani starostka uviedla, že návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.11.2018 a tiež 
zverejnený na web stránke obce. K tomuto VZN sú podané dve pripomienky: 

1. Pripomienka občana pána Kováčika 

2. Pripomienka starostky obce Ing. Ludmily Goldbergerovej 

Pani starostka najprv reagovala na pripomienku č.1. v ktorej pán Kováčik argumentuje, že poplatok za 
komunálne odpady by mal byť pre obyvateľov záhradkárskej osady vymeriavaná rovnako ako pre 
ostatných obyvateľov Hamuliakova, ak títo majú v Hamuliakove trvalý pobyt. Požiadala pani právnu 
zástupkyňu obce, aby dala právne stanovisko. Pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková povedala, 
že túto pripomienku nie je možné zaradiť do VZN. Dôvodom je, že samotný trvalý pobyt ešte nemení 
účel stavby (v tomto prípade ide o rekreačné domy, alebo chatky). Pri týchto je zákonom určený 
spôsob výpočtu poplatkov a to 3- násobok poplatku občanov, ktorí bývajú v domoch určených na 
trvalé bývanie. Pani právna zástupkyňa uviedla, že riešením by bolo prekvalifikovanie stavieb na 
domy určené na trvalé bývanie, ale toto môže byť v rozpore z územným plánom. Bolo prijaté 
uznesenie. 

Uznesenie č. 96-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 3/2018  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady doručenej p. Jozef Kovačikom, Poľná 2001, 900 43 
Hamuliakovo, dňa 30.11.2018 pod značkou 1162/2018, v ktorej navrhuje zrovnoprávnenie sadzby pre 
občanov s trvalým pobytom bez ohľadu na to, či bývajú v stavbe určenej na bývanie alebo stavbe na 
individuálnu rekreáciu, z dôvodu, že takáto úprava by nebola v súlade  s ust. § 17 Zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, preto obec na ňu nie je 
splnomocnená a takáto úprava vo VZN by bola v rozpore so zákonom. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

K pripomienke pani starostky Ing. Ludmily Goldbergerovej: Pani starostka uviedla, že po zverejnení 
VZN dňa 26.11.2018 Parlament SR a Vláda SR prijali dva veľmi dôležité zákony. Dňa 28.11.2018 bolo 
vydané Nariadenie, týkajúce sa plošného zvýšenia poplatku za komunálny odpad. Výsledná suma je 
diferencovaná s kontinuálnym zvyšovaním sa a výška sadzby závisí od miery separovania. K tomuto 
kroku došlo na základe požiadaviek EU, cieľom ktorých je zvýšiť mieru separovania odpadu. Vláda SR 
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tieto pokyny reflektovala a upravila ceny. Pani starostka sa stretla so starostami okolitých obcí, ktorí 
podobne ako naša obec, neboli na túto situáciu pripravení. Niektoré obce dokonca už prijali 
uznesenie, budú však nútené spraviť úpravy. Pani starostka ďalej uviedla, že ak túto zmenu v zákone  
- úpravu cien, nepremietneme do poplatkov za odpad, museli by sme to hradiť z ostatných zdrojov 
obce. To bybolo v rozpore so zákonom, pretože obec je povinná zohľadňovať skutočné náklady. 
Vyjadrila ľútosť, že k tejto situácii došlo, ale obec je povinná postupovať v súlade so zákonom. Pani 
starostka požiadala poslankyňu Ing. Darinu Balkovú, aby v spolupráci s ekonómkou Mgr. Evou 
Koricina vyčíslili očakávané ceny za odpad. Poslankyňa Ing. Darina Balková povedala, že pri 
vypracovaní nových cien je potrebné brať do úvahy 2 skutočnosti: 

1. Nariadenie vlády č. 330/2018 Zz, ktoré nadobúda platnosť od 1.1.2019. Kde cena za tonu je 
8€ pri vytriedení 

2. Zvýšenie cien spoločnosti Marius Pedersen, ktoré tiež nadobúda platnosť od 1.1.2018 a bude 
zvýšené o 3%. 

Podobnosti sú súčasťou prílohy č. 1 k tejto zápisnici. 
Prítomní poslanci sa vyjadrili, že poplatkom nie je možné zaťažiť obec a preto navrhujú, aby boli ceny 
premietnuté do poplatkov občanov. Pani starostka povedala, že tento rok sa cena zvýši zo 4,8€ na 8€, 
ďalší rok to bude 13€, v roku 2021 až 21€ za uloženie komunálneho odpadu. Požiadala všetkých 
prítomných, najmä verejnosť, aby apelovali na svojich susedov, známych, že je skutočne potrebné 
čím precíznejšie separovať. Obec bude tiež musieť spraviť osvetu a upozorniť ľudí, že separovaním 
pomáhajú sebe i celej obci. Poslanci pristúpili k hlasovaniu, boli prijaté uznesenia: 
 
Uznesenie č. 97-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady starostky Ing. Ludmily Goldbergerovej doručenej dňa 
12.12.2018 pod značkou 1195/2018, v ktorej navrhuje zvýšenie miestneho poplatku za komunálne 
odpady v súvislosti s Nariadením vlády SR č. 330/2018 Z.z.  s účinnosťou od 1.1.2019.  
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

 
Uznesenie č. 98-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Všeobecne záväzné  nariadenie (VZN) obce 
Hamuliakovo č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení v zmysle schválnej pripomienky uznesením č. 97/2018 a vyvesenom na 
úradnej tabuli obce a zverejnenom na internetovej stránke obce dňa 26.11.2018. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2019. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

Pani starostka pokračovala, že má ešte jednu nepríjemnú správu a tou je, že dňa 26.9.2019 bola obci 
vypovedaná zmluva od spoločnosti ENVIPAK, ktorá zabezpečuje odvoz separovaného odpadu. EÚ nás 
síce nabáda k separácii, ale bohužiaľ systém separácie zatiaľ u nás veľmi nefunguje. Spoločnosti, 
ktoré túto činnosť vykonávajú, dostávajú akreditáciu priamo od štátu. Pani starostka uviedla, že jej 
predchodca pán starosta Jozef Schnóbl a pracovníci OÚ Hamuliakovo v tomto smere vykonali všetky 
potrebné kroky, no napriek tomu sa o našom novom odvozcovi separovaného odpadu dozvieme až 
22.1.2019. Počas sviatkov sa separovaný odpad bude odvážať podľa rozpisu a v januári už nie. 
Poznamenala, že táto informácia bude uvedená aj na úradnej tabuli obce a na web stránke.  
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K bodu 6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Hamuliakovo na obdobie rokov 2019-2021 

 
Slovo dostala pani ekonómka obce Mgr. Eva Koricina. Uviedla, že bolo podaných veľa požiadaviek, 
niektoré z nich boli do rozpočtu zapracované úplne, niektoré len čiastočne. Rozpočet bude ale možné 
operatívne upraviť. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného rozpočtu pre rok 2018. Čo 
sa týka kapitálových príjmov a výdavkov, tak výdavky boli zamerané predovšetkým na rozšírenie MŠ. 
Ak obec vyberie dostatok poplatkov za rozvoj, bude možné zohľadniť aj ďalšie požiadavky na 
kapitálové výdaje, ako sú chodníky, verejné osvetlenie atď. 
Pani hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková prečítala svoje stanovisko k rozpočtu. Toto je 
prílohou č. 2 tejto zápisnice. 
Bolo prijaté uznesenie: 
 
Uznesenie č. 99-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Hamuliakovo k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2019. 

 

Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

 

Uznesenie č. 100-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočet obce Hamuliakovo na rok 2019 
 

Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

 

Uznesenie č. 101-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie rozpočet obce Hamuliakovo na roky 
2019-2021 v členení  

 

 2019 2020 2021 

Bežné príjmy 1 509 430 1 563 170 1 615 170 

Kapitálové príjmy 860 100 100 000 100 000 

Príjmové finančné operácie  260 000 -  -  

Rozpočtované príjmy spolu 2 629 530 1 663 170 1 715 170 

    

Bežné výdavky 1 524 430 1 412 430 1 412 430 

Kapitálové výdavky 995 100 20 000 20 000 

Finančné operácie / bankové úvery 110 000 100 000 100 000 

Rozpočtované výdavky spolu 2 629 530 1 532 430 1 532 430 

 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 
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K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

 

Uznesenie č. 102-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Hamuliakovo na I. polrok 2019, predložený Ing. Ľubicou Jančokovou podľa návrhu zo dňa 
27.11.2018 pod evidenčným číslom naša značka 1149/2018. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

K bodu 8. Určenie platu starostu 
 

Na úvod podala informáciu poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová. Uviedla, že plat starostu je daný zo 

zákona ako 2,2 x priemerná mesačná mzda. Tzn. 954 x 2,2 = 2.099 €. Keďže starostovia nemajú nárok 

na odmeny, zákon ďalej umožňuje zvýšiť plat starostu max o 60% základného platu. Navrhla, aby sa 

plat pani starostky vypočítal tak, ako tomu bolo aj pred 4 rokmi. Tajným hlasovaním a aritmetickým 

priemerom. S takýmto návrhom súhlasili 3 poslankyne: Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová 

a Ing. Anna Paráková. Poslanec p. Jozef Schnóbl uviedol, že on a poslanci JUDr. Mária Fejes, p. 

Ladislav Kránitz a p. Štefan Olajec navrhujú navýšenie o 20%. Dodal tiež, že  toto môže byť 

v budúcnosti kedykoľvek navýšené. Ing. Darina Balková navrhla navýšenie o 30%. Prítomní napokon 

súhlasili s návrhom na zvýšenie o 25%. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 103-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo určuje Ing. Ludmile Goldbergerovej, starostke obce 
Hamuliakovo, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o  právnom  postavení  a  platových  
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších  predpisov mesačný plat vo výške 
2624 €,  s účinnosťou dňom 5. 12. 2018. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

Pani starostka poďakovala prítomným, ubezpečila ich, že bude robiť všetko pre to, aby dokázala, že si 

to zaslúži.. 

 

K bodu 9. Rôzne Náhrada platu exstarostu za obdobie 1.12-5.12.2018 a za nevyčerpanú dovolenku 

v súlade s S 2 ods. 2 z. č. 253/1994 Z. z. 

 

Pani starostka uviedla, že tento bod sa týka odmeny pre pána exstarostu Jozefa Schnóbla za obdobie 

od 1.12. – 5.12. 2018. Podľa zákona došlo k zmene koeficientu. Základný plat sa odvíja od počtu 

obyvateľov (2,2 x priemerná mzda), teda 2.099€. Možné je aj tu navýšenie o max 60%. Požiadala 

prítomných, aby dali návrh. Poslankyňa Ing. Darina Balková navrhla navýšenie o 60%. Ostatní 

súhlasili.  

Bolo prijaté uznesenie. 

 

 Uznesenie č. 104-OZ/2018 



7 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo určuje p. Jozefovi Schnoblovi, starostovi obce Hamuliakovo 
v období 1.12-5.12.2018, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o  právnom  postavení  a  
platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších  predpisov mesačný plat 
vo výške 3359 €,  s účinnosťou dňom 1. 12. 2018. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková) 
Zdržal sa 1 (p. Jozef Schóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

Pán exstarosta má tiež nárok na odstupné o tomto sa nehlasuje, je to stanovené zákonom. Na 

preplatenie dovolenky musia byť splnené 3 podmienky: 

- Nárok na dovolenku vznikol 

- Nemožnosť vyčerpať dovolenku 

- Schváliť OZ 

Keďže podmienky boli splnené, bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 105-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje p. Jozefovi Schnoblovi, v súlade s § 2 ods. 2 z. č. 
253/1994 Z. z., náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku z obdobia roku 2018 v rozsahu 21,5 dní vo 
výške 2455,79 Eur. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková) 
Zdržal sa 1 (p. Jozef Schóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

K bodu 10. Informácia o prevádzke OÚ v decembri 2018 - januári 2019 

 

Pani starostka informovala, že počas vianočných sviatkov a to od 24.12. – 4.1. 2019 bude OÚ 

zatvorený. Zamestnanci budú čerpať dovolenku. Požiadala občanov, aby si všetky potrebné záležitosti 

vybavili do tohto termínu. Interne bude zabezpečená pohotovosť v prípade potreby odpratávania 

snehu a podobne. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes požiadala, aby bola táto informácia zverejnená. Pani 

starostka odpovedala, že samozrejme bude. 

 

K bodu 11. Rôzne 

 

Pani starostka uviedla, že do bodu rôzne boli zaradené 3 žiadosti a odvolania od občanov: 

11.1 Odvolanie pána Vassa. Pani starostka informovala, že pán Vass najskôr podal žiadosť 
o zníženie poplatku a následne podal Odvolanie voči rozhodnutí o vyrúbení poplatku. Toto odvolanie  
obec postúpila na vyšší orgán a to Finančnú správu SR v súlade s Daňovým poriadkom. Tým pádom je 
predchádzajúca žiadosť o zníženie poplatku anulovaná.   

 

11.2 Žiadosť pani Hildegardy Modráčkovej o príspevok na zabezpečenie sociálnej služby. 
Vysvetlenie podala pracovníčka OU pani Marcela Horváthová, uviedla, že obec môže vyhovieť 
žiadosti úplne (na čo obec nemá zdroje), alebo jednorázovým príspevkom, alebo môže žiadosť 
zamietnuť. Pani starostka povedala, že nie je povinná riešiť sociálnu situáciu pani Modráčkovej, 
nakoľko jej dcéra, ako najbližšia príbuzná má voči matke vyživovaciu povinnosť. Ľudí v podobnej 
situácii je veľa a obec nemá finančné zdroje určené na tieto účely. Požiadala prítomných, aby sa 
vyjadrili, ako postupovať. Poslanci navrhli jednorázovú pomoc. Bolo prijaté uznesenie. 
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 Uznesenie č. 106-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti  p. Hildegardy Modráčkovej, Rybárska 
749/11, 90043 Hamuliakovo, doručenej dňa 19.11.2018, naša značka 1107/2018, predmetom ktorej 
je zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby 
z verejných zdrojov a schvaľuje poskytnutie jednorazového  príspevku  vo výške 200 Euro. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

11.3 Žiadosť pani Ing. arch. Veroniky Hargašovej o udelenie výnimky – zníženie poplatku za 
komunálny odpad. Ing. arch. Hargašová argumentuje, že dôkladne separuje a frekvencia vyvážania 
odpadu 2x do mesiaca jej nevyhovuje. Požaduje 50%-nú zľavu. Na túto žiadosť reagovala poslankyňa 
Ing. Darina Balková. Uviedla, že tiež dôkladne separuje a odvoz komunálneho odpadu by privítala 1x 
za 6 týždňov. Bohužiaľ zatiaľ u nás nefunguje systém motivácie pre tých, ktorí separujú. Spoločnosť 
Marius Pedersen sa správa monopolne a nechce pristúpiť na dohodu presného počtu vyvezených 
nádob. V podobnej situácii sú takmer všetci občania, ktorí separujú a kompostujú, tiež platia často 
za prázdne nádoby. Pani poslankyňa uviedla, že obec aj vypísala nové výberové konanie, ale prihlásil 
sa len Marius Pedersen. Padol návrh, aby sa spojilo viac obcí a spoločne sa snažili dohodnúť iné 
podmienky. Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 107-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti  p. Ing. arch. Veroniky Hargašovej, 
Družstevná 8A, Hamuliakovo, doručenej elektronicky dňa 4.12.2018, naša značka 1186/2018, 
predmetom ktorej je udelenie výnimky a zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2019. 
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

Poslankyňa Ing. Darina Balková požiadala, aby bolo v odpovedi žiadateľke vysvetlené, prečo je žiadosť 
zamietnutá. 

 

11.4  Žiadosť p. Anny Michálkovej – odkúpenie spoluvlastníckeho podielu. Pani Anna Michálková 
prejavila záujem o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku, kde je čiastočným vlastníkom  
obec Hamuliakovo. Tento zámer bol zverejnený dňa 22.11.2018, bez pripomienok. Bolo prijaté 
uznesenie: 

 

Uznesenie č. 108-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Anna Michálková, Vilova 25, 851 01 
Bratislava zo dňa 16.5.2018, naša značka 448/2018 a súhlasí s odpredajom spoluvlastníckeho podielu 
Obce Hamuliakovo z parciel v záhradkárskej osade:  
a/ parc. č. 1801/593, reg. C, kat. územie Hamuliakovo, LV 2478, spoluvlastnícky podiel ½  
b/ parc. č. 1034/98, reg. C, kat. územie Hamuliakovo, LV 2471, spoluvlastnícky podiel ½ postupom 
podľa paragrafu 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
Zámer bol zverejnený od 22.11.2018 do 6.12.2018 na úradnej tabuli bez pripomienok.  
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Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

K danému uzneseniu dala ešte pripomienku pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková. 
Poukázala na to, že vždy je potrebné zverejnenie zámeru, definovanie, že ide o dôvod osobitého 
zreteľa a že takýto zámer musí byť väčšinovo prijatý uznesením. 

 

11.5 O slovo požiadala poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová, ktorá dala návrh, aby boli zasadnutia OZ 
prenášané cez internet. Robila prieskum a zistila, že obce v okolí toto už dávnejšie sprevádzkovali. 
Robí tak Kalinkovo, Dunajská Lužná, Rovinka... Zistila, že pre prenos je potrebné zaobstarať tablet cca 
500€ a stojan cca 100€. Požiadala o vyjadrenie prítomných poslancov, chcela by poznať ich názor. 
Ešte dodala, že toto presadzuje hlavne z dôvodu zlej dopravnej situácie, kedy pracujúci v Bratislave 
nemajú šancu dostať sa osobne na zasadnutie o 17.00 hod.    

Pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková upozornila, že treba brať do úvahy aj zákon 
o ochrane osobných údajov – GDPR, pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová zas poukázala na to, 
že v takom prípade by bolo potrebné doriešiť wifi pripojenie, aby malo postačujúcu rýchlosť uploadu. 
O slovo požiadal aj občan pán Gabriel Vass. Opýtal sa, či mala pani poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová 
na mysli prenos online, alebo archiváciu záznamu. Prítomní sa predbežne zhodli, že by privítali túto 
možnosť a bolo prijaté uznesenie: 

  

Uznesenie č. 109-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí so zverejňovaním a priamym prenosom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.  
 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 
Kránitz, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 
Neprítomný 1 (p. Štefan Olajec) 

 

11.6 pán Tóth – otázka zapisovateľky na zasadnutiach OZ.   Pán Tóth sa na úvod svojho vystúpenia 
opýtal pani starostky, či jej nebude vadiť, ak si bude rozhovor nahrávať na telefón. Pani starostka 
odpovedala, že jej to vadiť nebude. Pán Tóth sa opýtal, či pani starostka považuje za transparentné 
to, že v pozícii zapisovateľky ostáva naďalej Ing. Simona Lacková ktorá bola členkou jej volebného 
tímu? Či  nemalo byť vypísané nové výberové konanie. Starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová 
odpovedala, že nevidí dôvod teraz, keď preberá mnohé závažnejšie záležitosti, zaoberať sa zmenou 
zapisovateľky. Ing. Simona Lacková pôsobí ako zapisovateľka od roku 2015. Pán Tóth poznamenal, že 
za 140 € (v hrubom – pozn. zapisovateľky), by túto prácu určite veľmi rado robilo niekoľko iných ľudí, 
napríklad učiteľky. Je problém vypísať výberové konanie? Odpovedala poslankyňa Ing. Juliana 
Krajčírová. Robila štatistiky zápisníc od roku 2004. Zápisnice mali vtedy priemerne 2 strany, zápisnice 
od roku 2015 majú skutočnú – výpovednú hodnotu. Túto prácu robila aj asistentka pána starostu a aj 
iné zamestnankyne OÚ a odmietli pokračovať v nej. Práca zapisovateľa obnáša nielen sedenie na 
zasadnutí, ale dlhé hodiny práce pri prepise. Zdôraznila, že je skutočne problém nájsť zapisovateľa. 
Pán Tóth ešte argumentoval, že terajšia zapisovateľka bola kandidátkou na poslankyňu a je na 
druhom mieste, čo ak sa stane, že bude na pozícii poslanca? Pani starostka odpovedala, že nad týmto 
sa skutočne nezamýšľala. Ak k takej situácii dôjde, bude ju riešiť potom. Povedala, že zapisovateľka je 
zamestnancom OU. Opýtala sa pána Tótha, či jemu pripadá transparentné, aby teraz vymenila 
všetkých zamestnancov OÚ? Ing. Simona Lacková pracuje pre obec na dohodu a nemá úmysel ju 
prepustiť. O slovo požiadala Mgr. Jarmila Tomečková – pracovníčka v oblasti ľudských zdrojov. 
Uviedla len toľko, že ak je zapisovateľka zamestnancom obce, zo zákona nie je možné vymeniť 
zamestnanca bezdôvodne.  
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11.7 Krátke oznamy pani starostky: 

 

-  Pani starostka informovala o výmene okien na obecnej bytovke, pričom okná v jednom byte 
neboli vymenené. Poslanec p. Jozef Schnóbl vysvetlil, že nájomníci odmietli vpustiť pracovníkov 
a oznámili, že oni nebudú okná meniť, nakoľko majú na vlastné náklady namontované žalúzie. Pani 
starostka odpovedala, že bytovka je majetkom obce, obec majetok zveľaďuje a nie je vhodné, keď 
jeden byt má iné okná a že urobí všetko pre to, aby bola celá bytovka jednotná  

-  Informácia, že obci skončila zmluva so spoločnosťou Zetaco (protipožiarna ochrana). Po 
konzultácii s pani právnou zástupkyňou obce je túto zmluvu možné predĺžiť o tri mesiace a za ten čas 
sa musí vypísať nové výberové konanie 

-  Od 7.1.2019 nastúpi na OÚ nová asistentka na voľné pracovné miesto. Na ponúkanú pozíciu 
sa prihlásilo cca. 30 uchádzačiek, z čoho 9 bolo pozvaných na osobný pohovor. Všetky pozvané 
uchádzačky boli z Hamuliakova. Výberové konanie prebiehalo v dvoch kolách, najprv bol osobný 
pohovor, kde sa hovorilo o predstavách o pracovnej pozícii, druhé kolo bolo zamerané na zručnosti – 
práca na počítači, gramatické cvičenia... Pani Druscová, ktorá bola prijatá na pozíciu asistentky 
starostu je z Hamuliakova, s podobnou pozíciou má skúsenosti. Pracovala ako asistentka prorektora 
a tiež ako štátny radca v štátnej správe.  

Pani starostka požiadala poslancov aj ostatných prítomných, aby všetky svoje požiadavky na výstupy 
a informácie z obecného úradu smerovali cez novú pani asistentku a nie na jednotlivé referentky, 
vrátane požiadaviek na zvolávanie pracovnej skupiny, aby sa nestalo, že sa stretnú dve komisie. 
Termíny si treba dopredu písomne dohodnúť. 

- Informácia o výpovedi zamestnanca pána Rótha. Na jeho miesto bol prijatý nový pracovník 
pán Patrik Legeny. 

- Pani starostka požiadala poslankyňu Ing. Darinu Balkovú, aby pripravila nový cenník pre 
zberový dvor, kde bude zohľadnená nová cena za stavebný odpad a ostatné odpady v súlade 
s novým zákonom 

- Požiadavka od mzdovej ekonómky pani Matušovej, aby sa poslanci vyjadrili akým spôsobom 
im má byť vyplácaná odmena: mesačne, kvartálne, polročne... Poslanci sa dohodli, že 
kvartálne vyplácanie im vyhovuje. 

- Pani starostka pripomenula, že v januári sa majú poslanci stretnúť, aby vytvorili komisie 
a definovali náplň práce komisií. 

- Ďalšie zasadnutie OZ bolo stanovené na 24.1.2019. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová položila 
otázku, či sa bude pokračovať v zaužívanej tradícii zvolania pracovnej skupiny (návrhová 
komisia) 7 dní pred zasadnutím. Ona osobne je za to, aby sa v tomto pokračovalo. Prítomní 
sa dohodli, že v tom budú pokračovať. Do návrhovej komisie boli určení poslanci: JUDr. Mária 
Fejes, Ing. Juliana Krajčírová a Ing. Anna Paráková. 

- Na záver pozvala pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová všetkých dôchodcov i poslancov 
na posedenie pre seniorov, v termíne 17.12.2018 o 16:00  

 

K bodu 12. Záver 

 

Pani starostka ukončila zasadnutie OZ o 19:50 

 

Počet príloh: 3 
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Zapísala: ........................................................ 

Ing. Simona Lacková 

 

   

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

                  Starostka obce  

       Ing. Ludmila Goldbergerová 

 

 

Overovatelia:  

 

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

     JUDr. Mária Fejes              p. Jozef Schnóbl 


