
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze obecného zastupiteľstva obce 

Hamuliakovo, ktoré sa konalo dňa 5.12.2018 v kultúrnom dome 

Hamuliakovo 

Prítomní: 

1.starosta obce, novozvolená starostka obce, novozvolení poslanci OZ 

2. p. PaedDr. Juraj Jánošík – poslanec BSK, p. JUDR. Soňa Gašková – právna zástupkyňa obce, p. 

Ing. Ľubica Jančoková – hlavný kontrolór obce, p.Soňa Teleková – predsedkyňa miestnej volebnej 

komisie, p. Marcela Horváthová – člen miestnej volebnej komisie, Mgr. Eva Koricina – zapisovateľka 

miestnej volebnej komisie. 

3. občania obce Hamuliakovo 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

6. Schválenie programu zasadnutia 

7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

9. Príhovor novozvoleného starostu 

10. Menovanie zástupcu starostu obce 

11. Ustanovenie komisie pre verejný záujem – voľba predsedu a členov komisie 

12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. Ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva začala hymnou 

Slovenskej republiky o 19:01. p. starosta Jozef Schnóbl otvoril ustanovujúcu schôdzu OZ slávnostným 

príhovorom. 

 

K bodu 3: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 

p. Soňa Teleková ako predsedkyňa miestnej volebnej komisie, podala informáciu o výsledkoch 

komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, v zmysle ktorých sa starostkou obce 

Hamuliakovo stala: Ing. Ludmila Goldbergerová, s počtom hlasov: 495.  

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, podľa počtu platných hlasov, boli zvolení 

títo kandidáti: 

p. Ing. Juliana Krajčírová, s počtom hlasov: 569 

p. Jozef Schnóbl, s počtom hlasov: 484 

p. JUDr. Mária Fejes, s počtom hlasov: 440  

p. Ing. Darina Balková, s počtom hlasov: 432  

p. Štefan Olajec, s počtom hlasov: 423 

p. Ing. Anna Paráková, s počtom hlasov: 407 

p. Ladislav Kránitz, s počtom hlasov: 378   

 



K bodu 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, odovzdanie insígnií novozvolenej starostke. 

Pán starosta J. Schnóbl vyzval pani Ing. Ludmilu Goldbergerovú, aby zložila sľub. Po zložení sľubu 

jej odovzdal insígnie obce. Od tejto chvíle sa ujala vedenia schôdze p. starostka Ing. Ludmila 

Goldbergerová. 

K bodu 5: Zloženie sľubu novozvolených poslancov. Pani starostka požiadala novozvolených 

poslancov, aby pristúpili k zloženiu sľubu zákonom predpísaným spôsobom, v abecednom poradí: 

Ing. Darina Balková 

JUDr. Mária Fejes  

Ing. Juliana Krajčírová  

Ladislav Kránitz  

Štefan Olajec 

Ing. Anna Paráková 

Jozef Schnóbl 

Všetci novozlovení poslanci zložili sľub, čo potvrdili svojím podpisom. 

Pani starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné, preto 

vyzvala p. poslankyňu: Ing. Julianu Krajčírovú, aby prečítala návrh uznesení:  

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

Zapisovateľka: Mgr. Eva Koricina 

Overovatelia zápisnice: p. Štefan Olajec a Ing. Darina Balková,  

Hlasovanie:  

za: 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ladislav Kránitz, Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková, Jozef Schnóbl)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 85/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo    
A. Berie na vedomie  

určenie zapisovateľky zápisnice: Mgr. Eva Koricina 

B. Schvaľuje 

overovateľov zápisnice:  p. Štefan Olajec a Ing. Darina Balková 

( výsledky hlasovania: za 7 poslancov, proti 0 zdržali sa 0) 

___________________________________________________________________________  
 

 

K bodu 3, 4, 5: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.  

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 86/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu  

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému 

starostovi  



K bodu 5.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo  
C. Berie na vedomie  

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hamuliakovo 

D. konštatuje, že 

1. novozvolená starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostky obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Ing. Darina Balková 

JUDr. Mária Fejes  

Ing. Juliana Krajčírová  

Ladislav Kránitz  

Štefan Olajec 

Ing. Anna Paráková 

Jozef Schnóbl 

___________________________________________________________________________  

 

K bodu 6: Schválenie programu zasadnutia 

Hlasovanie:  

za: 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ladislav Kránitz, Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková, Jozef Schnóbl)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 87/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 6. Schválenie programu zasadnutia 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove schvaľuje program rokovania ustanovujúcej schôdze obecného 

zastupiteľstva.  

Program rokovania ustanovujúcej schôdze nového obecného zastupiteľstva 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie Insignií novozvolenému starostovi. 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov. 

6. Schválenie programu zasadnutia 

7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

9. Príhovor novozvoleného starostu 

10. Menovanie zástupcu starostu obce 

11. Ustanovenie komisie pre verejný záujem – voľba predsedu a členov 

12. Záver 

(výsledky hlasovania: za 7 poslancov, proti 0 zdržali sa 0) 

___________________________________________________________________________  
 

 

K bodu 7: Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

Hlasovanie:  



za: 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ladislav Kránitz, Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková, Jozef Schnóbl)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

Boli prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 88/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove 

schvaľuje: 

Volebnú komisiu v zložení: 

Soňa Teleková 

Marcela Horváthová 

(výsledky hlasovania: za 7 poslancov, proti 0 zdržali sa 0) 

___________________________________________________________________  
 

Uznesenie č. 89/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove 

schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Juliana Krajčírová – predseda 

Ladislav Kránitz 

(výsledky hlasovania: za 7 poslancov, proti 0 zdržali sa 0) 

___________________________________________________________________  
 

Uznesenie č. 90/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove 

schvaľuje: 

Mandátovú komisiu v zložení: 

  JUDr. Mária Fejes 

 Ing. Anna Paráková  

 

(výsledky hlasovania: za 7 poslancov, proti 0 zdržali sa 0) 

___________________________________________________________________  
 

 

K bodu 8: Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

p. Ing. Anna Paráková prečítala obecnému zastupiteľstvu správu mandátovej komisie: 

 „Mandátová komisia v zložení poslancov Ing. Anna Paráková a JUDr. Mária Fejes, konštatuje, že 

novozvolená starostka a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili 

zákonom predpísaný sľub. Ďalej mandátová komisia konštatuje, že na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, nezistila prítomnosť nezlučiteľných funkcií.“  



Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie správu mandátovej komisie a bolo prijaté 

uznesenie: 

Uznesenie č. 91/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove 

berie na vedomie: 

správu mandátovej komisia v zložení poslancov Ing. Anna Paráková a JUDr. Mária Fejes, ktorá 

konštatuje, že  

- novozvolená starostka p. Ludmila Goldbergerová zložila zákonom predpísaný sľub starostu, 

- poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva:   

 Ing. Darina Balková 

JUDr. Mária Fejes  

Ing. Juliana Krajčírová  

Ladislav Kránitz  

Štefan Olajec 

Ing. Anna Paráková 

Jozef Schnóbl 

zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub  

- na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov, nezistila prítomnosť nezlučiteľných funkcií.   

___________________________________________________________________  
 

K bodu 10: Menovanie zástupcu starostu obce  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie poverenie poslanca: Ing. Juliany 

Krajčírovej zastupovaním starostu v súlade s ust. § 13b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 92/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 10. Menovanie zástupcu starostu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove 

 

berie na vedomie: 

 

poverenie poslanca: Ing. Juliany Krajčírovej zastupovaním starostu v súlade s ust. § 13b 

a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

___________________________________________________________________  
 

K bodu 10 Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva. Bol podaný 

návrh, aby bola poverená Ing. Juliana Krajčírová. 

Hlasovanie:  

za: 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ladislav Kránitz, Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková, Jozef Schnóbl)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

Boli prijaté uznesenie: 

 



Uznesenie č. 93/2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018  

K bodu 10. Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove 

poveruje: 

Ing. Julianu Krajčírovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a súčasne  
( výsledky hlasovania: za 7 poslancov, proti 0 zdržali sa 0) 

___________________________________________________________________  
 

K bodu 11. Ustanovenie komisie pre verejný záujem – voľba predsedu a členov predsedu.  

Hlasovanie:  

za: 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ladislav Kránitz, Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková, Jozef Schnóbl)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 94 /2018  
z ustanovujúcej schôdze  Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo  

zo dňa 5.12.2018 

K bodu 11. Ustanovenie komisie pre verejný záujem – voľba predsedu a členov 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove  

A. zriaďuje  
Komisiu na ochranu verejného záujmu  

B. určuje  
náplň práce komisie, a to úlohy v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

C. volí  
a)  predsedu komisie: JUDr. Mária Fejes  

b)  členov komisie: 
Ing. Darina Balková 

Ing. Juliana Krajčírová  

Ladislav Kránitz  

Štefan Olajec 

Ing. Anna Paráková 

Jozef Schnóbl 

(výsledky hlasovania: za 7 poslancov, proti 0 zdržali sa 0) 

___________________________________________________________________  
 

 

K bodu 9: Príhovor novozvolenej starostky 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová predniesla príhovor. 

 

 

K bodu 12: Záver  

Starostka obce pani Ing. Ludmila Goldbergerová poďakovala všetkým za účasť a o 20:05 h ukončila 

zasadnutie OZ.  

 

 



 

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

  Mgr. Eva Koricina 

 

 

 

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

Starostka obce: Ing. Ludmila Goldbergerová 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

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

Ing. Darina Balková          Štefan Olajec  

 

 

 


