
 

 

Zápisnica  
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 27. 06. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Poslanci : Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. 
Ildikó Lengyel Világi 

Neprítomní: p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec, Ing. Darina Balková 

 

Ďalší prítomní: Ing. Ľubica Jančoková, hlavný kontrolór obce  

Verejnosť:         podľa prezenčnej listiny 

 
PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Záverečný účet, rozpočtové opatrenie, nájomné byty - zábezpeky 

5. Pridelenie nájomných bytov 

6. MŠ – krátka informácia 

7. Riešenie priestorov pre ZŠ 

8. Došlá pošta 

9. Rôzne  

10. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril starosta obce pán Jozef Schnóbl. Ospravedlnil poslankyňu pani Máriu 
Gasparekovú, poslanca Štefana Olajca a právnu zástupkyňu obce JUDr. Soňu Gaškovú. Poslankyňa 
Ing. Darina Balková oznámila, že bude chvíľu meškať. Pán starosta skonštatoval, že počet prítomných 
poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

Návrhová komisia:  Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Ludmila Goldbergerová 

Zapisovateľka:   Ing. Simona Lacková 
 
Hlasovanie: 

za:                                4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. 
Ildikó Lengyel Világi) 

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  3 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec, Ing. Darina Balková) 
 



 

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
 
Pán starosta sa opýtal prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy, po konštatácii, že nik z prítomných 
pozmeňujúce návrhy nemá, obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 
 

schválilo 
 
program rokovania bez zmien a doplnkov.  
 
Hlasovanie: 

za:                                4 (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, Mgr. 
Ildikó Lengyel Világi) 

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  3 (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec, Ing. Darina Balková) 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Záverečný účet, rozpočtové opatrenie, nájomné byty - zábezpeky 

5. Pridelenie nájomných bytov 

6. MŠ – krátka informácia 

7. Riešenie priestorov pre ZŠ 

8. Došlá pošta 

9. Rôzne  

10. Záver 

K bodu 4. Záverečný účet, rozpočtové opatrenie, nájomné byty - zábezpeky 
 
Pán starosta privítal ekonómku Ing. Evu Koricina, uviedol, že všetci prítomní obdržali materiál k bodu 
č. 4 a požiadal pani ekonómku, aby v krátkosti zhrnula informáciu. Pani Koricina uviedla, že záverečný 
účet bol spracovaný podľa platnej legislatívy, poslanci dostali materiál, k dnešnému dňu máme aj 
stanovisko auditora. Pán starosta sa opýtal, či má k tomuto bodu nejaké pripomienky pani hlavná 
kontrolórka. Pani hlavná kontrolórka obce Ing Ľubica Jančoková odporučila záverečný účet schváliť 
bez pripomienok.  
Prišla poslankyňa Ing. Darina Balková. 
Bolo prijaté uznesenia 
 
Uznesenie č. 48-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 
bez výhrad. 

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



 

 

 
Uznesenie č. 49-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, ktoré bolo 
zverejnené dňa 22.05.2018 a zvesené dňa 15.06.2018. 

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

 
Uznesenie č. 50-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2018, ktoré bolo 
zverejnené dňa 22.05.2018 a zvesené dňa 15.06.2018. 

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

 

Uznesenie č. 51-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Hamuliakovo na II. polrok 2018, predložený Ing. Ľubicou Jančokovou podľa návrhu zo dňa 
12.6.2018 pod evidenčným číslom naša značka 543/2018. 

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

 

Uznesenie č. 52-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo poveruje hlavnú kontrolórku Obce Hamuliakovo vykonať 
kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti.  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 a 3/2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k 
Záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu obce Hamuliakovo za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie správu nezávislého auditora z auditu 
účtovnej uzávierky za rok 2017 vypracovanú dňa 26.6.2018. 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie Právne stanovisko k podmienkam 
vrátenia finančnej zábezpeky nájomcov nájomných bytov zo dňa 5.6.2018, vypracované JUDr. Soňou 
Gaškovou. 

 
Uznesenie č. 53-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s vrátením finančného plnenia vyplývajúceho z 
darovacích zmlúv medzi nájomcami nájomných bytov vo vlastníctve obce a obcou Hamuliakovo v 
súhrnnej výške 17.440,06 eur a so zrušením súvisiacich darovacích zmlúv.  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

 
K bodu 5. Pridelenie nájomných bytov 
 
Informáciu predniesla poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová. Povedala, že obec má k dispozícii 4 byty, 
ktoré sa postupne uvoľnia v júli, auguste a septembri. Rovnaký je počet uchádzačov, z ktorých traja 
spĺňajú všetky podmienky a 4. uchádzač prekračuje príjem, ale to sa v krátkom čase vyrieši, nakoľko 
pani sa chystá na materskú dovolenku. Poradie uchádzačov bolo zostavené podľa počtu detí. Bolo 
prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 54-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 
trojizbového bytu na Jaseňovej ulici č. 394/7 byt 1/2 a súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na 6 
mesiacov od 1.8.2018. 

 
  

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória 
Bodovani

e 
Poradovní
k 

1 Horváthová Monika 14.7.2017 žiadateľ s manželom a 3 maloletými deťmi 12 1 

2 Mináriková Nikola 19.2.2018 žiadateľ s manželom a 2 maloletými deťmi 10 2 

3 Koricinová Oľga 10.4.2018 žiadateľ - dospelá osoba 3 3 

 

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

 

Uznesenie č. 55-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 
trojizbového bytu na Lipovej ulici č. 485/1 byt 5B a súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na 6 
mesiacov od 16.8.2018. 

 
  



 

 

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória Bodovanie Poradovník 

1 Mináriková Nikola 19.2.2018 žiadateľ s manželom a 2 maloletými deťmi 10 1 

2 Koricinová Oľga 10.4.2018 dospelá osoba 3 2 
 

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

 

Uznesenie č. 56-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 
trojizbového bytu na Lipovej ulici č. 483/9 byt 6B a súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na 6 
mesiacov od 1.9.2018. 

 
  

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória Bodovanie Poradovník 

1 Koricinová Oľga 10.4.2018 dospelá osoba 3 1 
 

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

 

Uznesenie č. 57-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 
trojizbového bytu na Lipovej ulici č. 483/9 byt 1B a súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na 6 
mesiacov od 1.7.2018. 

 
  

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória Bodovanie Poradovník 

1 Peter Katona 29.1.2018 Žiadateľ s manželkou 
a 2 maloletými deťmi 

9 Pozn. Zákon 443/2010  
par. 12 odsek 6 

 

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

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová na záver uviedla, že pravdepodobne bude k dispozícii ešte jeden 
byt. Na otázku pána starostu, či máme aj záujemcov odpovedala, že nemáme. 

 
 
K bodu 6. MŠ – krátka informácia 
 
Pán starosta oznámil, že v deň zasadnutia OZ prebehol kontrolný deň, ktorého výsledkom je dohoda. 
Aby upresnil o čo ide, povedal, že sa vyskytli menšie problémy, ktoré sa budú riešiť v rámci komisie. 
Ide o časový sklz v trvaní cca 2-3 týždne. 
 



 

 

K bodu 7. Riešenie priestorov pre ZŠ  

Pán starosta privítal riaditeľku ZŠ Hamuliakovo Mgr. Alenu Maschkanovú, povedal, že pani riaditeľka 
sa obrátila na OÚ s požiadavkou poskytnutia obecných priestorov pre účely vyučovania a vyzval ju, 
aby sama predniesla a odôvodnila svoju žiadosť. Požiadal prítomných, aby doriešili žiadosť dnes, 
pretože k 3.9.2018 musí byť všetko pripravené. Riaditeľka ZŠ povedala, že od nového školského roku 
bude potrebná 1 trieda, pravdepodobne pre 2. ročník. Očakávalo sa, že žiaci tretieho ročníka sa budú 
spájať do jednej triedy, nakoľko sa však do tohto ročníka prihlásili ďalší žiaci, ktorí sa sem 
prisťahovali, nebude to možné. Požiadala teda pána starostu, aby škole poskytol priestory KD a to 2 
izby pre hostí, z ktorých by boli učebne a priestory ZVONČEKA, kde by bola jazyková učebňa. Ďalej je 
potrebná učebňa na technickú výchovu, ktorú by mohli získať v priestoroch pod obecným úradom, 
kde sú momentálne uskladnené kontajnery na odpad. Tu by ale boli potrebné veľké úpravy. Pani 
riaditeľka pokračovala a uviedla, že prišla aj požiadavka od rodičov, aby sa v okolí školy osadili 
dopravné značky POZOR DETI. Ona sama odporučila, aby boli rovnaké značky osadené aj v okolí 
detského ihriska. 
Ostatné záležitosti, ktoré sa riešili na zasadnutí rady rodičov sú zatiaľ nerealizovateľné, ale 
v budúcnosti bude aj ona trvať na tom, aby boli zrealizované. Ide o požiadavku, aby bol areál školy 
ohradený, čím by sa zvýšila bezpečnosť detí, aby bola poskytnutá osoba, ktorá by bola vrátnikom pre 
školu (navrhla, že by mohlo ísť o osobu registrovanú na Úrade práce). Najakútnejšie je ale 
zabezpečenie tried. Momentálne má škola asi 170 žiakov, ale zaznamenaný je stále pohyb. Prvý 
ročník bude mať 22 žiakov, čo je horná hranica. Ak by sa počas školského roka prihlásilo ďalšie dieťa, 
musela by sa otvoriť ešte jedna trieda. Pán starosta k danému uviedol, že do budúcna sa ráta 
s oplotením ZŠ a MŠ, čím sa vytvorí jeden veľký uzavretý školský areál. Teraz sa budeme musieť 
zaobísť bez toho, pokiaľ sa nedokončí prestavba MŠ. Otvoril zároveň diskusiu a požiadal poslancov, 
aby sa vyjadrili k žiadosti pani riaditeľky. Povedal, že ide o priestory obce a on nemá problém 
poskytnúť ich ZŠ. Prítomní poslanci uviedli, že nemajú k žiadosti pripomienky. Pán starosta ešte 
dodal, že sa budú musieť nájsť financie na úpravu priestorov, tiež podotkol, že všetko sa budeme 
v rámci obce snažiť riešiť svojpomocne.   
 
K bodu 8. Došlá pošta 
 
8.1 Zmluva s pánom Ernestom Molnárom – prenájom pozemkov pre účely zberového dvora. Pán 
starosta na úvod uviedol, že všetko je v poriadku, kataster už zapísal zmeny, aj napriek tomu, že sa 
nezúčastnili všetci zainteresovaní. Pokračoval, že keď sa vráti právna zástupkyňa obce, zmluva bude 
podpísaná. Potvrdil, že nájom bude na toľko rokov, koľko bolo dohodnutých. Pán Molnár povedal, že 
už prešli dva roky od dohody a on sa obáva, že termín sa zámerne naťahuje, obáva sa, že prídu voľby, 
mnohé veci sa môžu zmeniť. On dohodu dodržal a preto by bol rád, keby sa to uzavrelo. Sám zaplatil 
aj daň, ktorú mala zaplatiť obec (dohoda bola, že keď bude mať obec pozemky v nájme, bude platiť 
daň). Pán starosta prisľúbil, že v najbližšej dobe sa táto záležitosť uzavrie a zmluva bude podpísaná. 
Poslankyňa Ing. Anna Paráková poznamenala, že poslanec pán Štefan Olajec mal zistiť podmienky 
dotácií na zberové dvory, opýtala sa, či máme nejaké nové informácie. Pán starosta odpovedal, že 
zatiaľ nevieme výsledok. Uviedol tiež, že bude zabezpečené oplotenie, ktoré bude financovať 
združenie, zabezpečí aj elektrickú prípojku a maringotku. 
 
8.2 Žiadosť pani Evy Konovalovej č. 580/2018. Pán starosta uviedol, že ide o žiadosť opravy 
chodníka. Cesta je vyššie ako chodník a tak vždy, keď prší, hromadí sa na chodníku voda. Obyvatelia 
požadujú opraviť chodník, nakoľko po dažďoch sa nahromadená voda dostáva do záhrad 
a poškodzuje ich. Pokračoval, že by bolo dobré, aby stavebná komisia zašla na tie miesta a pokúsila sa 
riešiť tento problém. Hlavne treba nájsť financie, pretože to nie je zahrnuté v rozpočte. Poslankyne 
hovorili, že ide o závažný problém a riešenie bude trvať dlhšie. Predovšetkým to treba vyčísliť a 
zahrnúť do rozpočtu. Pani Konovalová sa na záver opýtala, či dostane písomné vyjadrenie. Pán 
starosta odpovedal, že dostane. 



 

 

 
8.3 Sťažnosť pána Bartala na dopravnú situáciu v časti Dunajská riviéra. Predtým ako dal pán 
starosta slovo pánovi Bartalovi, povedal, že obec stále nemá cesty na Dunajskej riviére vo vlastníctve 
a preto nemôže v tomto smere rozhodnúť. Pán Bartal uviedol, že na Dunajskej Riviére žije 3 roky. 
Ulice v tejto časti obce sú veľmi úzke, ale s tým sa už nič nedá robiť. Domov stále pribúda a tým 
pádom aj áut. V kolaudačnom rozhodnutí je uvedené, že všetky autá majú parkovať na vlastných 
pozemkoch, ale nik to nedodržiava. Autá parkujú na chodníkoch, vznikajú tak nebezpečné situácie, 
záchranné zložky nemajú šancu dostať sa tam. Pán Bartal požadoval, aby bolo zabezpečené 
vodorovné a zvislé dopravné značenie, chcel tiež vedieť, kto môže overiť, či sa dodržiavajú pravidlá 
z kolaudačného rozhodnutia. Pán starosta sa opýtal, či sa pán Bartal obrátil na developerov, 
konkrétne na pána Spáčila, ktorý to zastrešuje. Pán Bartal odpovedal, že nie je možné s nimi sa spojiť, 
že nejavia záujem. Pán starosta pokračoval, že obec nemôže ľuďom prikázať ako majú naložiť so 
svojím pozemkom, niektorí si rozšíria záhradu a tak prídu o parkovacie miesto. Povedal tiež, že to 
bude tlmočiť developerom, ktorí idú stavať ďalšie domy, ďalšie bytovky. Pozval pána Bartala na 
stretnutie s developermi. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že na bočných uliciach 
Dunajskej riviéry sú značky obytná zóna, ktoré znamenajú zákaz státia, dodržiavanie dopravných 
predpisov by malo byť úlohou polície Poslankyňa Ing. Anna Paráková povedala, že pred rokom tieto 
miesta navštívila s dopravným inžinierom za účelom návrhu riešenia dopravnej situácie. Malo 
nasledovať stretnutie s developerom, ktoré sa neuskutočnilo. Upozornila, že je to potrebné riešiť, 
predovšetkým Lipnicovú ulicu, nakoľko ide o jedinú zbernú komunikáciu z celej lokality Dunajská 
riviéra, čo znamená v prípade jej zablokovania na ktoromkoľvek mieste vysokú mieru rizika kolízie a 
ohrozenia bezpečnosti pre celú časť Dunajskej riviéri.Tiež potvrdila, že pokiaľ nemá obec cesty vo 
vlastníctve, nie je oprávnená konať. Čo sa týka nedisciplinovaných vodičov, ktorí neparkujú podľa 
predpisov, týchto treba riešiť formou pokút a to môže len polícia. Poslankyňa Ing. Darina Balková tiež 
vstúpila do debaty a povedala, že na túto problematiku upozorňuje pravidelne na každom zasadnutí 
OZ. Problém vidí v tom, že sa tu povolila výstavba malých súkromných ciest, ktoré sú mimo ÚP. 
Situácia je až taká zlá, že niektorí nemôžu na svoje pozemky ani vojsť. Bude veľmi ťažké toto riešiť. 
Stavajú sa dvojdomy, ktoré majú mať dve parkovacie miesta. Väčšinou však ľudia jedno miesto zrušia 
a nahradia ho zeleňou. Potom cestu lemujú autá z oboch strán a je problém tadiaľ prejsť. Pán Bartal 
poznamenal, že vidí, že všetci o probléme vedia a nikto nič nerobí. Poslankyňa Ing. Balková 
pokračovala, že ona ako občan a ani ako poslankyňa nemá právo zakázať budovať súkromné cesty, 
ale stavebný úrad toto právo má. Pôvodný ÚP nepočítal s takým množstvom  áut, mali tam stáť 
domy, nie dvojdomy. Teraz máme dvojdomy na 6 árových pozemkoch, pričom minimum je 10 á. Pán 
starosta požiadal, aby bolo v zápisnici uvedené, že pozve pánov Adamkoviča, Budaja, Spáčila a budú 
rokovať za prítomnosti pána Bartala.  
 
8.4 O slovo požiadala Ing. Anna Kollárová, ktorá si želala, aby boli do zápisnice uvedené nové 
informácie týkajúce sa ÚP Zmeny a doplnky 8/2015. Ing. Kollárová navštívila Mgr. Matejičku a Mgr. 
Bílového, ktorý majú tento ÚP na starosti. Dozvedela sa, že jediný problém bol, že v procese 
pripomienkovania nastala chyba. Nebolo tam doručené rozhodnutie o zmene II. stupňa ochranného 
pásma vodného zdroja Šamorín. Ing. Kollárová išla hneď na OÚ, kde oznámila, že treba doručiť toto 
rozhodnutie o zrušení ochranného pásma, proti ktorému sa nedá odvolať.  Dozvedela sa, že 
nekomunikujú mailom, ale že potrebujú rozhodnutie poštou. Ing. Kollárová argumentovala, že tam 
pán starosta bol predsa osobne kvôli tejto záležitosti. Povedali jej však, že pán starosta tam nebol. 
Pán starosta oponoval, že tam pôjde znovu a dokáže s kým hovoril. Ing. Kollárová nakoniec povedala, 
že chcela oznámiť, že rozhodnutie bolo doručené a už nič nebráni uzavrieť celú záležitosť. Pán 
starosta oznámil, že má tiež rôzne informácie súvisiace s ÚP 8/2015, ale že ich nebude šíríť. 
 
8.5 Zjednosmernenie ulíc. Počas zasadnutia OZ sa na sociálnej sieti objavila informácia, že 
odporcovia zjednosmernenia dostali dnes prísľub od pána starostu, že zjednosmernenie sa zastavilo. 
Pán starosta na to odpovedal, že prítomným, ktorí práve odišli zo zasadnutia OZ povedal počas 
prestávky, že o výsledku budú informovaní písomnou formou, netvrdil im, že zjednosmernenie bude 



 

 

zastavené. V súvislosti s dopravnými záležitosťami požiadala poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová, aby 
bola opravená diera na Malogútorskej ulici. Pán starosta povedal, že už objednal asfalt, upresnil, že 
takých miest je v obci viac a budú sa postupne opravovať. Ďalej hovorili o zmenách, obmedzení 
prejazdu nákladných áut po Gaštanovej ulici a povinnostiach obce (vybavenie súhlasu Okr. úradu na 
priechod pre chodcov na Hlavnej ulici, vybudovanie chodníka), ktoré musia predchádzať 
zjednosmerneniu. Pán starosta navrhol, aby sa prešla celá oblasť, orezali sa stromy a všetko čo 
prekáža. Poslanci navrhli, aby sa Ing. Anna Paráková skontaktovala s Ing. Tichým a doriešili 
obmedzenie pre nákladné autá na Gaštanovej ulici. Ing. Parková okrajovo spomenula petíciu, 
týkajúcu sa zastavenia zjednosmerňovania ulíc na Strednom hone. Petíciu podpísalo 164 občanov, t.j. 
iba 5 % občanov, z nich 30 nemá v obci trvalý pobyt. Podstatná je však otázka, akú komplexnú 
informáciu o zmene organizácie dopravy prezentovali organizátori petície občanom, keď oni sami, 
ako verejne uviedli, projekt nevideli.  
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo zobralo na vedomie petíciu ohľadom zrušenia 
zjednosmernenia ulíc Malogútorska, Gaštanová, Topoľová a Vŕbová, doručenej dňa 14.6.2018. 
 
8.6 Požiadavka na sprehľadnenie výjazdu z Dunajskej riviéry. Požiadavka prišla od poslankyne 
Ing. Dariny Balkovej, nebola však realizovaná.  Pani poslankyňa povedala, že sa pýtala na OÚ, prečo to 
nie je vykosené a dostala odpoveď, že to patrí Vodohospodárskej výstavbe. Poznamenala, že obec 
kosí aj iné pozemky a že vidí rozdielny prístup. Z hľadiska bezpečnosti by bolo vhodné túto burinu 
vykosiť a sprehľadniť tak križovatku. Stredný Hon bol kosený v mesiaci jún 2x, cíti to ako 
diskrimináciu. Pán starosta odpovedal, že to nie sú naše pozemky a tiež že má k dispozícii málo ľudí, 
ale keď sa dnes dohodnú, samozrejme, že to dá pokosiť. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa pri tejto 
príležitosti opýtala, ako to vyzerá so zastávkou na Dunajskej riviére, s kolaudáciou aj jamou, v ktorej 
sa zadržiava voda. Pán starosta odpovedal, že kolaudácia prebehla, žiadosť je na SAD a v najbližšej 
dobe by sa mala zastávka spojazdniť. Jama sa upraví, obec dostane nový projekt. 
 
8.7 Prijatie uznesení: 
 
Uznesenie č. 58-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Jozefa Fábryho, Fučíková 695252, 
Sládkovičovo 925 21 evidovanej pod číslom 538/2018, na povolenie účinkovania technicko-zábavnej 
činnosti počas hamuliakovských hodov za podmienok, že bude rešpektovať miesto umiestnenia 
zábavných atrakcií, ktoré určuje obec Hamuliakovo na pozemku parc. č. 1338/64, pred umiestnením 
predloží súhlas majiteľa parcely a atrakcie budú umiestnené v maximálnom období od stredy 
08.08.2018  
do utorka 14.08.2018 a bude dodržiavaný povolený čas prevádzky atrakcií: - piatok, dňa 10.08.2018 
od 13.00 hod. do 22.00 hod. - sobota, dňa 11.08.2018 od 13.00 hod. do 22.00 hod. - nedeľa, dňa 
12.08.2018 od 12.00 hod. do 22.00 hod. - pondelok, dňa 13.08.2018 od 12.00 hod. do 22.00 hod.
  

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

 
Uznesenie č. 59-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti ŠK Hamuliakovo o poskytnutie športovej 
haly evidovanej pod číslom 557/2018 za účelom volejbalových tréningov a súťažných zápasov žien 
a mládeže v novom školskom roku 2018/2019 počas pracovného týždňa a aj v sobotu a v nedeľu 
podľa rozpisu predloženého v septembri 2018 a to podľa taríf schválených uznesením č. 120-
OZ/2017.  
 



 

 

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

 
Uznesenie č. 60-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti ŠK Hamuliakovo o poskytnutie športovej 
haly, evidovanej pod číslom 556/2018 v termíne od 20.8. do 24.8. za účelom organizovania 
volejbalového kempu od 8:00 do 16:00 za paušálny nájom 200 Euro/definované obdobie.  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

V súvislosti so športom pán starosta oznámil, že pán Fehér odstúpil z pozície prezidenta klubu a 
novým prezidentom klubu stal JUDr. Dobroslav Trnka. Čo sa týka multifunkčného ihriska, stále 
nemáme stavebné povolenie (toto rieši Dunajská Lužná). Dostali sme ako obec dotáciu 34.000 €, no 
niektorí susedia nesúhlasia s budovaním. Sme v situácii, že možno budeme musieť peniaze vrátiť. 
Poslankyňa Ing. Anna Paráková k tomu poznamenala, že účastníci konania majú nárok 
pripomienkovať, ale pripomienky musia byť opodstatnené. 
 
Uznesenie č. 61-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo zamieta požiadavky vyplývajúce z výzvy p. Olivera Gardona, 
Poľná 1223, 90043 Hamuliakovo evidovanej pod číslom 559/2018 zo dňa 13.06.2018, na 
vysporiadanie pozemkov 1034/737 výmera 235 m2, 1801/915 výmera 46 m2, 1801/913 výmera 86 
m2, 1024/97 výmera 41m2, 1030/80 výmera 8 m2, 1024/98 výmera 62 m2, 1801/916 výmera 3 m2, 
817/142 výmera 104 m2, 817/141 výmera 4 m2, 1034/736 výmera 143 m2, t.j. celková výmera 732 m2 
formou nájomnej zmluvy za obdobie 27.6.2016 až 27.8.2018 za nájomné 2 Euro/m2/rok  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

 
Uznesenie č. 62-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo zamieta odkúpenie pozemkov vo vlastníctve p. Olivera 
Gardona, v zmysle výzvy  od p. Olivera Gardona, Poľná 1223, 90043 Hamuliakovo evidovanej pod 
číslom 559/2018 zo dňa 13.06.2018, na vysporiadanie pozemkov 817/142 výmera 104 m2, 1024/99 
výmera 275 m2, 1024/98 výmera 62 m2, 1024/96 výmera 242 m2, 1030/77 výmera 73 m2, 1034/736 
výmera  143 m2, t.j. celková výmera 899 m2 formou kúpnej zmluvy za navrhovanú cenu  55 Euro/m2. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

 

K prerokovanému bodu - Žiadosti p. Bereczeka a JUDr. Durdík o zaradenie pozemkov do najbližších 
Zmien a doplnkov Územného plánu Ing. Anna Paráková uviedla, že predmetné pozemky boli 
navrhnuté na zaradenie do Územného plánu  obce ZaD 8/2015 a následne vyradené rozhodnutím OZ 
aj na základe negatívnych stanovísk ŠOP (ROPBA-180/2015 z 205.3.2015) a Okres. úradu v BA, odb. 
starostlivosti o ŽP (OU-BA-OSZP 1-2015/16473-KTP zo dňa 20.2.2015).  

 



 

 

Uznesenie č. 63-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti p. Ondreja Bereczka, bytom Hlavná 
122/209, 930 11 Topoľníky, a JUDr. Anity Durdík, bytom Bratislavská 7A, 931 01 Šamorín,  evidovanej 
pod číslom 532/2018 zo dňa 06.06.2018, o zaradenie pozemkov p.č. 905/3, 905/5, 905/7, 905/13, 
905/14, 905/16 evidovaných registrom C KN, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území 
obce Hamuliakovo, do najbližších zmien a doplnkov územného plánu Obce Hamuliakovo ako plochu 
určenú pre výstavbu rekreačných stavieb.  
 

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

 
Uznesenie č. 64-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uskutočnením drobnej stavby – altánku na 
pozemku pri bytovom dome Topoľová 397/14, Hamuliakovo vo vlastníctve Obce Hamuliakovo na 
náklady žiadateľa p. Štefana Szilvásiho a manželka Oľgy Szilvásiovej, Topoľová 397/14, 90043 
Hamuliakovo, v zmysle žiadosti evidovanej pod číslom 420/2018 zo dňa 14.05.2018, za podmienok, 
že osadením stavby nedôjde k porušeniu vonkajšieho plášťa bytového domu, osadenie bude 
vykonané v zmysle priestorovej dispozície odsúhlasenej stavebným úradom a v prípade skončenia 
nájomného vzťahu k bytu v predmetnom bytovom dome bude stavba odstránená na náklady 
žiadateľa. 
 

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

8.8 Žiadosť pána Seregiho a obyvateľov ulice Židovská, aby boli odstránené dopravné značky 
označujúce hlavnú cestu, nakoľko to nabáda vodičov jazdiť veľkou rýchlosťou. Malo by tu platiť 
pravidlo pravej ruky. Prítomní poslanci oznámili, že riešenie tohto problému je súčasťou dopravného 
projektu. Návrh občanov na odstránenie dopravných značiek preverí stavebná komisia v teréne 
s dopravným inžiniertom, Ing. Tichým a následne sa to bude riešiť. Žiadateľom bude poslané písomné 
vyjadrenie. 
 
8.9 Žiadosť obyvateľov ulice Lipová o možnosť ohradenia kontajnerov, nakoľko mnohí obyvatelia 
obce chodia vynášať smeti k bytovkám a spôsobujú tak neporiadok. Pán starosta vysvetlil, že problém 
je to, že kontajnery stoja pri ceste a tak sú zapĺňane ostatnými obyvateľmi obce. Navrhol, aby bolo 
toto stojisko ohradené. Prítomní poslanci sa zhodli na tom, že kontajnery na separovaný odpad aj 
inde v obci sú neustále plné. Položili otázku či všetky bufety a iné stravovacie zariadenia majú svoje 
kontajnery. OÚ zistí, či je toto dodržané. Ohľadom žiadosti ohradenia na Lipovej sa urobí rozpočet 
a podľa toho sa schváli žiadosť. 
 
8.10 Žiadosť právnej zástupkyne obce JUDr. Gaškovej o zmenu zmluvy. Pani právna zástupkyňa má 
zmluvu na odmenu 500 €/mes a žiada zmenu na 800€/mes. Odôvodňuje to zvýšeným počtom hodín. 
Okrem toho nepočíta telefonické konzultácie. Poslankyňa Ing. Darina Balková sa opýtala, či to nie je 
porušenie verejnej súťaže. Prítomní sa zhodli, že je. Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová 
povedala, že ak požadujeme viac hodín, je treba vypísať novú súťaž, pretože do predchádzajúcej sa za 
daných podmienok prihlásili aj takí uchádzači, ktorí ponúkli sumu 700 €/mes. Ďalej položila otázku, či 
niektoré úkony, ktoré robí pani právna zástupkyňa, nemôžu robiť referentky OÚ. Tiež skonštatovala, 
že je dobre, keď vieme, koľko hodín je potrebných. K téme sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce 
Ing. Ľubica Jančoková. Povedala, že auditorka mala pripomienky k faktúram pani právnej zástupkyne, 
chýba tam vyčíslenie, hodiny, presný popis prác, ktorým sa venuje. Pani hlavná kontrolórka tiež 



 

 

uviedla, že zaregistrovala, že pani právna zástupkyňa robí veľa úkonov, ktoré prináležia stavebnému 
úradu, má ich riešiť stavebný úrad, nie právna zástupkyňa. Bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 65-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti JUDr. Soni Gaškovej, evidovanej pod 
číslom 596/2018 zo dňa 21.06.2018, o navýšenie odmeny za poskytovanie služieb právnej pomoci. 
  
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

 
K bodu 9. Rôzne 
 
9.1 Uznesenia 
 
Uznesenie č. 66-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11 
ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

určuje 
 
1.  pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Hamuliakovo na funkčné obdobie  

2018 – 2022 jeden volebný obvod 
a 
2.  počet poslancov 7. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

 

9.2 Príspevok obyvateľa ulice Višňová Ing. Pavla Maťka. Pán Maťko povedal, že do Hamuliakova 
sa s rodinou sťahoval za určitých podmienok. Hľadali pokojné miesto, ale dnes je všetko inak, z ich 
ulice sa stalo korzo. Ľudia nerešpektujú to, že je to súkromný pozemok. Maťkovcom nejde o to, aby 
sa hádali, ale od obce chcú informáciu, ako sa táto situácia bude riešiť. Pán Maťko položil otázku, 
kedy bude vybudovaný chodník z Dunajskej riviéry. Ak dnes nedostane odpoveď, obyvatelia ulice 
Višňová pristúpia k zamedzeniu prístupu na Višňovú ulicu. Uviedol, že pri rozhovore s pánom 
starostom mu bolo povedané, že to musí riešiť zastupiteľstvo. Poslankyňa Ing. Anna Paráková 
poznamenala, že o realizácii aj trasovaní chodníka z Dunajskej rivieri do obce už OZ rozhodlo, otázka 
samotnej realizácie však nepatrí do právomoci OZ, to už musí ako výkon riešiť stavebný úrad.  Pán 
Maťko pololožil otázku, ako je možné, že sa vybudovala Dunajská riviéra bez infraštruktúry. 
Poslankyňa Ing. Darina Balková poďakovala za otázku a pripomenula, že ona takú istú otázku kladie 
na každom zasadnutí OZ od roku 2013. Pán Maťko opäť povedal, že ak výstavba chodníka stojí na 
povoleniach od inštitúcií, treba to medializovať a vtedy sa inštitúcie spamätajú. Pán starosta sa 
vyjadril, že teraz je presvedčený, že chodník sa začne realizovať. Pozval pána Maťka na stretnutie na 
OÚ, kde sa dohodnú ako vyvinúť tlak na kompetentných. 

9.3 Zastupovanie pána starostu počas dovolenky. Pán starosta oznámil, že v čase od 12.–
31.7.2018 bude čerpať dovolenku. Zástupkyňa starostu pani Mária Gaspareková je dlhodobo PN 
a keďže pán starosta počul, že aj ostatné poslankyne budú čerpať dovolenku, rozhodol sa, že ho bude 
zastupovať poslanec pán Štefan Olajec. Opýtal sa prítomných na ich názor. Prítomné poslankyne 



 

 

uviedli, že sa ich na dovolenky a ochotu zastupovať nikto nepýtal. Navrhli, že zastupovanie by mohli 
prevziať poslankyne Ing. Ludmila Goldbergerová a Ing. Anna Paráková. Pán starosta nenamietal. 
Hlavná kontrolórka pripomenula, že pred zastupovaním je potrebné doriešiť finančnú odmenu pre 
zástupcu. Bolo prijaté uznesenie    

   

Uznesenie č. 67-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo určuje odmenu (plat) poslankyni obce Hamuliakovo Ing. 
Ludmile Goldbergerovej za obdobie od 12.7.2018 do 20.07.2018 a poslankyni obce Hamuliakovo Ing. 
Anne Parákovej od 21.7.2018 do 31.07.2018 v alikvotnej čiastke mesačnej odmeny starostu  za 
zastupovanie starostu obce počas čerpania riadnej dovolenky. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, 
Ing. Anna Paráková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomní 2 (Mária Gaspareková, Štefan Olajec) 

9.4 Umiestnenie košov na psie exkrementy. Poslankyňa Ing. Darina Balková položila otázku, či už 
boli koše objednané. Pán starosta odpovedal, že nevie, ale že to zistí. 

 

K bodu 10. Záver 

 

Pán starosta na záver poďakoval prítomným za účasť a zaželal príjemné prázdniny. Termín 
nasledujúceho zasadnutia OZ bol stanovený na 20. septembra 2018 o 17:00. 

 

Zapísala: ........................................................ 

Ing. Simona Lacková 

 

   

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

          Starosta obce Jozef Schnóbl 

 

 

Overovatelia:  

 

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

         Ing. Anna Paráková       Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

 


