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Zápisnica  
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 25. 10. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Poslanci : Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan 
Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

Neprítomní: p. Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková 

 

Ďalší prítomní: JUDr. Soňa Gašková - právna zástupkyňa obce, p. Andrea Olajcová – asistentka 
starostu obce 

Verejnosť:         p. Sorokáč, p. Tóth 

 
PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Právne služby 

5. Zmluva audítor 

6. Zimná údržba – stroj 

7. Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ a MŠ 

8. Rôzne  

9. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril starosta obce pán Jozef Schnóbl. Privítal prítomných a skonštatoval, že počet  
poslancov je 4, čím je OZ uznášania schopné. Ospravedlnené poslankyne Mária Gaspareková a Ing. 
Anna Paráková. Poslankyňa Ing. Darina Balková chvíľu meškala. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 

Overovatelia zápisnice:  p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

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

Zapisovateľka:   Ing. Simona Lacková 
 
Hlasovanie: 

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

proti :                            0        
zdržal sa:                  0      
nehlasovali:                         0      
neprítomní pri hlasovaní:  3 (Ing. Darina Balková, p. Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková ) 
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K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 
 
Pán starosta sa opýtal prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy, po skonštatovaní, 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, Štefan Olajec, Mgr. Ildikó 
Lengyel Világi ) 

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

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Právne služby 

5. Zmluva audítor 

6. Zimná údržba – stroj 

7. Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ a MŠ 

8. Rôzne  

9. Záver 

 

K bodu 4. Právne služby 
 
Pán starosta požiadal pani právnu zástupkyňu, aby v skratke zhrnula svoju požiadavku, preplatenie 
faktúry za právnu pomoc nad rámec dohodnutého paušálu. JUDr. Soňa Gašková uviedla, že od apríla 
2017 má 220 hodín právnych služieb nad rámec. Vysvetlila, ako sa postupuje podľa zákona a tiež 
zdôraznila, že ona nevypočítala hodiny, ale právne úkony. 

o 19:35 prišla poslankyňa Ing. Darina Balková. 

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa obrátila na pani právnu zástupkyňu a požiadala ju o vysvetlenie 
tabuľky právnych úkonov, ktorá je prílohou faktúry. Chcela vedieť, či sú to hodinové sadzby. Pani 
právna zástupkyňa odpovedala, že nie, sú to právne úkony (ako príklad uviedla konzultácie so 
stavebným úradom). Otázku položila aj poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová. Opýtala sa, či sú vo 
faktúre zahrnuté všetky práce navyše, či pani právna zástupkyňa nevystaví ďalšiu faktúru. Pani 
právna zástupkyňa potvrdila, že sú to všetky úkony navyše a že ďalšiu faktúru vystavovať nebude. 
Tiež vysvetlila, čo je úkon právnej pomoci a čo naopak nie je. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa 
opýtala, či správne chápe hodinovú sadzbu po prekročení paušálu. V roku 2017 to bolo 68 €/hod 
a v roku 2018 72 €/ hod. Opýtala sa, či pán starosta vedel, že každý ďalší úkon stojí toľko? Ďalej 
pokračovala, že jej najviac prekáža to, že pani právna zástupkyňa o týchto nadčasoch vedela 
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a upozornila na ne až v máji 2018, t.j. až po roku. JUDr. Gašková oponovala, že minimálne pani hlavná 
kontrolórka o tom vedela, pretože dávala tri výstupy za rok 2017 a dva za rok 2018, kde stručne 
špecifikovala práce. Poslankyňa Ing. Krajčírová odpovedala, že potom vidí ako východisko vypísanie 
novej súťaže, kde sa bude žiadať viac hodín práce za mesiac, nakoľko preukázateľne každý mesiac 
pani právnička mala nadčas 20-25 hodín, kde za každý úkon nadčasu sa platí 72€. Povedala, aby to 
nebolo brané ako útok, ale konštatovanie. Vyjadrila tiež ľútosť, že sa to rieši po roku. Pani právna 
zástupkyňa odpovedala, že nechcela hneď ísť s takou požiadavkou, chcela dokázať, že za to stojí, že 
odvádza dobrú prácu. Pokračovala, že kontaktovala aj JUDr. Šaranskú (bývalú právnu zástupkyňu 
obce Hamuliakovo), ktorá má dnes zmluvu s inou obcou, ale k nej má ešte zvlášť dohodu, kde sú 
uvedené odmeny. Zopakovala, čo uviedla na predchádzajúcom zasadnutí, že vlani, cez dovolenku 
strávila 3 dni nad počítačom, kvôli právnym úkonom pre obec. Uviedla tiež, že je ochotná pristúpiť na 
dohodu, upraviť článok v zmluve o právnych službách. Ing. Juliana Krajčírová odpovedala, že je za to, 
aby bola zmluva upravená, ale tiež navrhuje, aby sa v budúcnosti zvýšil počet hodín z 40 hodín na 60 
hodín mesačne. Obec sa zväčšuje, stále je tu viac výziev, je tu viac právnych úkonov. Ukončila to 
vetou, že toto už bude riešiť nové zastupiteľstvo obce. 

OZ obce zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5 – právne služby a prijalo uznesenie:  

Uznesenie č. 79-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s úhradou faktúry č. 18091018 naša značka 
862/2018 zo dňa 03.10.2018 od JUDr. Soni Gaškovej za služby právnej pomoci poskytnuté nad rámec 
dohodnutého zmluvného paušálu za obdobie 04.217 – 08.2018 v zmysle § 11 ods. 1 písm.a/ vyhl. MS 
SR č. 665/2004 Z.z.a v súlade s priloženou špecifikáciou, v hodnote 1.728,50 €. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,  
Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 2 (Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková) 

 
V súvislosti s odmenami požiadal o slovo pán starosta a uviedol, že by rád dal do poriadku odmenu za 
zastupovanie počas jeho neprítomnosti. Požiadal pani právnu zástupkyňu, aby vysvetlila, ako je to 
podľa zákona s odmeňovaním. Pani právna zástupkyňa povedala, že ide o klasické odmeňovanie, kde 
výšku určuje OZ. Nie je to rovnaké, ako keby zastupoval oficiálne ustanovaný zástupca starostu, teda 
pani Mária Gaspareková. Ona by mala nárok na zákonom stanovenú odmenu. Pán starosta mal 
možnosť vybrať si zástupcu, ale keďže ho OZ neschválilo a vybralo iných adeptov, o odmene 
rozhoduje OZ, nakoľko ide o nakladanie s majetkom obce. Poslankyňa Ing. Darina Balková navrhla 
rovnakú odmenu, akú mala každý rok zástupkyňa starostu pani Mária Gaspareková. Poslanci prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 80-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 4 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová,  Štefan Olajec, Mgr. Ildikó 
Lengyel Világi)  
Zdržali sa 1 (Ing. Ludmila Goldbergerová) 
Neprítomná 2 (Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková) 

Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová k tomuto dodala, že jej nešlo o peniaze, ale o princíp. 
Prekážalo jeje, že žiadosť o odmenu prešla do stratena. Uviedla, že za seba (zdôraznila že nemôže 
hovoriť v mene neprítomnej poslankyne Ing. Anny Parákovej), bola pri dotaze na doriešenie u p. 
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Ovečkovej pripravená, že si finančnú odmenu neprevezme. Nato pani právna zástupkyňa uviedla, že 
je to presne ako s jej žiadosťou o úhradu faktúry, ktorá tiež prešla do stratena. 
 

K bodu 5. Zmluva s audítorom  
 
Boli prijaté uznesenia: 
 
Uznesenie č. 81-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy č. 18/2018 medzi obcou 
Hamuliakovo a spol. Kredit Audit s.r.o. so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, predmetom 
ktorej sú audítorské služby účtovníctva. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,  
Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 2 (Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková) 

 
Uznesenie č. 82-OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s Komunitným plánom sociálnych služieb obce 
Hamuliakovo v predloženom znení na roky 2018 – 2023. 
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,  
Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 2 (Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková) 

 
 
K bodu 6. Zimná údržba - stroj 
 
Pán starosta opätovne poznamenal, že odpratávanie snehu z ulíc, ale aj chodníkov, bude podľa 
nového zákona v kompetencii obce. Obec bude zodpovedná za prípadné úrazy, či nehody.  Povedal 
tiež, že poslanec OZ pán Olajec dostal úlohu spraviť prieskum trhu a navrhnúť stroj, ktorý by slúžil na 
odpratanie snehu, ale tiež na iné účely. Pán poslanec uviedol, že musí nafotiť miesto a prejsť lokality, 
aby vedel zdokumentovať situáciu. Je potrebné určiť, načo má byť stroj primárne využitý. Prítomní 
tiež hovorili o tom, že v našej obci nie je možné použiť bežnú posypovú soľ, ale štrk. Z tohto vyplynula 
aj otázka, čím je možné v zime soliť cesty. Pani právna zástupkyňa navrhla, aby sa z MŽP SR vyžiadalo 
metodické usmernenie. Pán starosta prisľúbil, že na to dozrie. 
Poslanec Štefan Olajec pokračoval, že pracuje na tom, aby obec získala multifunkčný stroj v rámci 
Envirofondu z projektu „Triedenie komunálneho odpadu v obci“. Je potrebné pripraviť projekt, 
pričom spoluúčasť je len 5%, zvyšných 95% ide z fondu. Pripomenul, že s týmto treba rátať 
v budúcoročnom rozpočte. 
 

K bodu 7. Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ a MŠ 

 

Pán starosta oznámil, že v priebehu jedného dňa sa pred ZŠ stali dve nehody, zrazili sa dve autá 
a ešte bola z cesty vytlačená pani Kállayová na bicykli a utrpela zranenie. Pani právna zástupkyňa 
navrhla, že by bolo dobre riešiť tento problém kamerovým systémom, alebo za pomoci policajtov. 
Riaditeľka školy Mgr. Alena Maschkanová povedala, že tiež rozmýšľala nad tým, že osloví Políciu. Aj 
pán starosta vstúpil do debaty, povedal, že on sám ráno riadil dopravu. Povedal, že pokiaľ sa 
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nenamontujú dopravné značky, treba to strážiť. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že kamera na 
námestí je dobrý nápad. O slovo požiadal pán Jozef Sorokáč, obyvateľ obce. Uviedol, že ako kandidát 
na poslanca OZ má vo svojom programe kamerový systém a teda môže dať zopár rád. Povedal, že sa 
určite neoplatí investovať do jednej – dvoch kamier, pretože tak či onak treba kúpiť server, vytvoriť 
systém, ktorý sa dá postupne dopĺňať. Toto sa tiež dá riešiť cez fondy. Na otázku poslankyne Ing. 
Juliany Krajčírovej, koľko stojí taký systém, odpovedal že 5 kamier + server cca 10.000 €. Pani 
poslankyňa sa opýtala, či by nestačila jednoduchá kamera do okna školy. Ostatní argumentovali, že 
taká kamera by nenačítala ŠPZ auta. Prítomní hovorili o potrebe monitorovať priestory. Riaditeľka ZŠ 
Mgr. Maschkanová povedala, že aj deti, ktoré cestujú autobusom do Kalinkova robia problémy, kým 
čakajú na autobus. Prebiehajú cez cestu, dokonca sedia na ceste a čakajú, kým pôjde auto, potom na 
poslednú chvíľu odskočia. Upozornila aj rodičov, ale nevidí žiadne zlepšenie. Pán starosta 
poznamenal, že bol upozornený dopravný podnik, aby zmenil autobus, resp. vrátil autobus, ktorý 
chodil o 14,00. Pracuje sa na tom. 
 

K bodu 8. Rôzne 

 

8.1 Žiadosť pani Tornayovej. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 83 OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Evy Tornayovej naša značka 1046/2018, 
zo dňa 25.10.2018 o poskytnutie príspevku o pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi vo výške 
200 € na pokrytie základných životných potrieb.  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,  
Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 2 (Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková) 

 

8.2  Príspevok: 

 

Uznesenie č. 84 OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje návrh Sociálnej komisie na poskytnutie príspevku 
pre pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi vo výške 200 € na pokrytie základných životných 
potrieb.  
 
Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová,  
Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi)  
Neprítomná 2 (Mária Gaspareková, Ing. Anna Paráková) 

 

8.3 Pani právna zástupkyňa otvorila otázku súdneho sporu s pánom Prokopiusom. Požiadala 
poslancov o názor, či má obec pokračovať v súdnom spore alebo v akom prípade bude možné 
pristúpiť k mimosúdnej dohode.  

 

8.4 Poslankyňa Ing. Darina Balková tlmočila požiadavku „obyvateľov“ Záhradkárskej oblasti, resp. 
majiteľov záhradných domov, ktorí tu nebývajú trvale. Žiadajú iný spôsob nakladania s komunálnym 
odpadom. Návrh je, že si zakúpia žetóny a na základe toho by odpad nosili na zberový dvor. Prítomní 
si vymenili názory na tento návrh, no zhodli sa na tom, že v takom prípade by bolo dosť ťažké 
ustriehnuť nakladanie s odpadom a mohlo by sa stať, že ak by bol zberový dvor uzavretý (napr. 
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v nedeľu poobede, keď zo záhrad odchádzajú záhradkári), občania by kládli vrecia k bráne a tak by sa 
mohli začať vytvárať čierne skládky. Týmto problémom sa budú zaoberať už noví členovia OZ. 

 

8.5 Riaditeľka ZŠ Mgr. Alena Maschkanová žiadala odpoveď na žiadosť – Právna subjektivita ZŠ 
Hamuliakovo, ktorú poslala a tiež uviedla, že má námietky voči zápisnici zo septembra 2018 a to 
k bodu č. 10. Došlá pošta. Zapisovateľka Ing. Simona Lacková uviedla, že je samozrejme k dispozícii 
spolu s overovateľmi zápisnice prejsť si sporné body a upraviť ich na základe vypočutia 
audionahrávky.  

 

K bodu 9. Záver 

 

Pán starosta ukončil zasadnutie OZ o 20,30 

 

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

Ing. Simona Lacková 

 

   

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

          Starosta obce Jozef Schnóbl 

 

 

Overovatelia:  

 

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

     Mgr. Ildikó Lengyel Világi             p. Štefan Olajec 

 


