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 Zápisnica   

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  

konaného dňa 11. 04. 2019.     
___________________________________________________________________________  

  

Prítomní poslanci : Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl  

  

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

kontrolórka obce  

Verejnosť:         Podľa prezenčnej listiny  

  

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Krátka správa o činnosti obecného úradu   

5. Návrhy zmlúv na odsúhlasenie  

- obstarávateľ Zmeny a doplnky ÚP – Ing. Durenec  

- spracovateľ Zmeny a doplnky ÚP – CITYPLAN   

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Zberový dvor  

- zmluvy o úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie ÚP  

- Rámcová zmluva na dodanie potravín pre školskú jedáleň  

6. Žiadosti o poskytnutie dotácií (Jednota dôchodcov, Csemadok, ŠK Hamuliakovo, Old 

Boys, OZ Gútor Fun, OZ Hamuliakovské deti)  

7. Pridelenie nájomného bytu  

8. Odsúhlasenie členov Komisie pre rozvoj školstva a vzdelávania   

9. Odsúhlasenie nákladov na zakúpenie kosačky  

10. Žiadosti občanov (p. Horváth)  

11. Rôzne/diskusia  

12. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie  

13. Záver  

  

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

Rokovanie OZ otvorila pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová. Privítala prítomných a 

skonštatovala, že počet  poslancov je 7, čím je OZ uznášania schopné. Upovedomila 

prítomných, že zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom i obrazom.  
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:   Ing. Darina Balková, p. Jozef Schnóbl  

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

Hlasovanie:  

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

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl )  

proti :    0    zdržal sa:    0    nehlasovali:    0    neprítomný pri hlasovaní:     0  

  

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka sa opýtala prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne 

návrhy, pani starostka požiadala o doplnenie programu v bode č. 5 o dve zmluvy, ktoré boli 

doručené na OÚ. Poslanci s doplnením súhlasili a Obecné zastupiteľstvo  

  

schválilo  

  

doplnený program rokovania.   

  

Hlasovanie:  

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

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl )  

proti :    0        zdržal sa:   0      nehlasovali:   0      neprítomný pri hlasovaní:    0  

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Krátka správa o činnosti obecného úradu   

5. Návrhy zmlúv na odsúhlasenie  

- obstarávateľ Zmeny a doplnky ÚP – Ing. Durenec  

- spracovateľ Zmeny a doplnky ÚP – CITYPLAN   

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Zberový dvor  

- zmluvy o úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie ÚP  

- Rámcová zmluva na dodanie potravín pre školskú jedáleň  

- Zmluva so spoločnosťou Board 

- Zmluva o prenájme pozemku na detské ihrisko 

6. Žiadosti o poskytnutie dotácií (Jednota dôchodcov, Csemadok, ŠK Hamuliakovo, Old 

Boys, OZ Gútor Fun, OZ Hamuliakovské deti)  

7. Pridelenie nájomného bytu  

8. Odsúhlasenie členov Komisie pre rozvoj školstva a vzdelávania   
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9. Odsúhlasenie nákladov na zakúpenie kosačky  

10. Žiadosti občanov (p. Horváth)  

11. Rôzne/diskusia  

12. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie  

13. Záver  

  

K bodu 4. Krátka správa o činnosti obecného úradu   

  

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová v skratke opísala najdôležitejšie aktivity OÚ: 

- 4.1 personál Na OÚ boli zamestnaní traja noví pracovníci. Pán Alexander Tóth, pani 

Fehérová, ako vedúca školskej jedálne a pán Šimon, ako pracovník na zberovom dvore.  

- 4.2 vyrubovanie poplatku za rozvoj elektronickou formou bolo konečne sprocesované 

a boli už aj vyrúbené prvé poplatky. 

- 4.3 rozpracované Naďalej sa rokuje o pozemku pre zberový dvor, pánovi Molnárovi bol 

tlmočený súhlas s cenou a pani starostka požiadala o vypracovanie úverovej zmluvy 

od PRIMA banky. V súvislosti s prístupovou cestou k zberovému dvoru, ktorá patrí cirkvi,  

pani starostka navštívila Farský úrad v Šamoríne. Žiadosť bude zaslaná na Bratislavskú 

arcidiecézu. Taktiež boli zaslané žiadosti na SVP a BVS. Momentálna situácia za zberovom 

dvore je taká, že bola zavedená elektrická energia, objednaný je kamerový systém 

a zavedené sú nové pravidlá. 

- 4.4 uskutočnené akcie Pani starostka vyzdvihla dve akcie, ktoré sa konali v rámci obce 

Hamuliakovo a to výstava ručných prác, ktorú zorganizovala poslankyňa Ing. Juliana 

Krajčírová a brigáda, ktorú zorganizoval poslanec pán Ladislav Kránitz. Obom poslanom 

poďakovala. So žiaľom však skonštatovala, že boli objavené ďalšie tri čierne skládky, z čoho 

jedna je nebezpečná – azbestová. 

- Práce na MŠ a iné žiadosti MŠ momentálne čakáme na vyjadrenie z Bratislavského 

samosprávneho kraja, žiadosť bezpečné prechody a rekonštrukcia telocvične – tiež sa čaká 

na vyjadrenie 

- Chodník na Dunajskú riviéru na tento bod upozornil poslanec pán Jozef Schnóbl. Pani 

starostka povedala, že rokovala s pánom Adamkovičom. Návrhy developerov sú dosť 

zložité, každý by vraj vybudoval len určitú – jemu prislúchajúcu časť a väčšinový zvyšok by 

zainvestovala obec. Obec ale nemá finančné prostriedky. Pán Meszáros prisľúbil, že ešte 

tento návrh prehodnotia.          

 

K bodu 5. Návrhy zmlúv na odsúhlasenie  

  

Boli prijaté uznesenia: 

 

Uznesenie č. 62-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Mandátnej zmluvy medzi 
Obcou Hamuliakovo a spoločnosťou Ing. Arch. Karol Ďurenec, s.r.o. so sídlom Blagoevova 9, 
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851 04 Bratislava, predmetom ktorej je obstarávanie Územného plánu obce Hamuliakovo, 
jeho Zmeny a doplnky 9/2019 v celkovej hodnote 3.480 € bez DPH. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

  

Uznesenie č. 63-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o dielo medzi Obcou 
Hamuliakovo a spoločnosťou Cityplan s.r.o., Budatínska 10, 851 06 Bratislava, predmetom 
ktorej je spracovanie Územného plánu obce Hamuliakovo, jeho Zmeny a doplnky 9/2019 v 
celkovej hodnote 4.850 € bez DPH. 

 

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

  

Uznesenie č. 64-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo medzi Obcou 
Hamuliakovo a spoločnosťou RNDr. Dagmar Hullová – environmentálne poradenstvo, so 
sídlom Alexyho 5/44, 036 01 Martin, predmetom ktorej vypracovanie a dodanie zámeru 
v rozsahu zisťovacieho konania v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie pre stavbu zberný dvor Hamuliakovo v celkovej hodnote 1.100 € (zhotoviteľ 
nie je platcom DPH). 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 65-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o 
úhrade nákladov na obstarávanie ÚP ZaD 9/2019 medzi Obcou Hamuliakovo a Danubiana – 
Centrum moderného umenia, n.o. v súlade s ust. § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).    
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 66-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o úhrade nákladov na 

obstarávanie ÚP ZaD 8/2015 medzi Obcou Hamuliakovo a pánom Alexandrom Kollárom a pani 

Annou Kollárovou, Vígľašská 12, 851 07 Bratislava v celkovej výške nákladov 1.908 €.   

  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  
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Uznesenie č. 67-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o úhrade nákladov na 
obstarávanie ÚP ZaD 8/2015 medzi Obcou Hamuliakovo a pánom Jánom Schwingerom a pani 
Alžbetou Schwingerovou, Gaštanová 503/3 900 43 Hamuliakovo v celkovej výške nákladov 
1.779 €.  
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

 

Uznesenie č. 68-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o úhrade nákladov na 
obstarávanie ÚP ZaD 8/2015 medzi Obcou Hamuliakovo a spoločnosťou Vodohospodárska 
výstavba, š.p. so sídlom Karloveská 2, 842 04 Bratislava v celkovej výške nákladov 685 €.  
  

Schválené v počte hlasov 6  (JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  p. Ladislav Kránitz, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Zdržala sa 1 (Ing. Darina Balková) 

 

Uznesenie č. 69-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o úhrade nákladov na 
obstarávanie ÚP ZaD 8/2015 medzi Obcou Hamuliakovo a pánom Tiborom Ivancsaiom a pani 
Evou Invancsaiom, Malogútorská 319/12, Hamuliakovo v celkovej výške nákladov 1.701€ .  
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 70-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Rámcovej zmluvy medzi 
Obcou Hamuliakovo a spoločnosťou MABONEX Slovakia s.r.o. so sídlom Krajinská cesta 3, 921 
01 Piešťany predmetom ktorej je dodanie tovaru pre školskú jedáleň. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 71-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o správe výpočtovej 
techniky medzi Obcou Hamuliakovo a spoločnosťou board.sk, s.r.o. so sídlom Železničná 76, 
821 07 Bratislava. 
  

Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová,  p. Ladislav Kránitz, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Zdržala sa 1 (JUDr. Mária Fejes) 
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O slovo požiadala poslankyňa Ing. Darina Balková. Uviedla, že z iniciatívy občanov Dunajskej 

riviéry prišla požiadavka na vytvorenie Detského ihriska pre rodičov s deťmi a to v zelenom 

pásme na DR. Keďže OZ Hamuliakovské deti mali v úmysle darovať 2% na opravu MŠ a táto sa 

momentálne konať nebude, rozhodli sa, že tieto 2% by darovali práve na vybudovanie 

detského ihriska. Bolo by to asi 5.000 €. Na zasadnutí by sa mal spoločne prerokovať spôsob, 

ako to spraviť, či by obec zobrala do svojej správy prenajatý pozemok a financovalo by to OZ 

Hamuliakovské deti. Návrh, ktorý spracovala pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková 

bol zaslaný investorom. Investori uvažovali, že by prenajali pozemok za 1€ /ročne, prípadne, 

že by ho obci darovali. Zatiaľ sa rokovalo s pánom Adamkovičom. Poslanec Jozef Schnóbl 

skonštatoval, že je to dobrá myšlienka a treba ďalej rokovať. Opýtal sa, aké podmienky dal pán 

Adamkovič. Pani poslankyňa Ing. Darina Balková povedala, že neboli dané žiadne podmienky, 

že sa treba len dohodnúť na forme prenájmu pozemku a hneď by pani starostka mohla začať 

rokovať. Ing. Anna Paráková upozornila, že pozemok na ktorom sa uvažuje s umiestnením 

detského ihriska patrí spoločnosti South Dam Bratislava, preto je potrebné rokovať so 

spoločnosťou. Pán Adamkovič nemusí byť jediným alebo vôbec nemusí byť oprávneným 

rozhodovať o pozemku v mene spoločnosti South Dam. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes 

podotkla, že by bolo dobré prijať uznesenie. O slovo požiadal občan pán Tóth. Povedal, že on 

už riešil takéto projekty, odporučil, že detské ihrisko musí byť certifikované a malo by byť 

budované obcou. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová poďakovala a skonštatovala, že toto nie je 

prvé ihrisko, ktoré sa bude v Hamuliakove riešiť. Aj v minulosti sa zakupovali len také prvky, 

ktoré boli certifikované. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 72-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí so začatím rokovaní ohľadne vybudovania 
detského ihriska v časti Dunajská Riviéra na časti parcele č. 558/141 reg. „C“ vlastníka South 
Dam s.r.o. Vysoká 14, Bratislava. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

 O slovo požiadal poslanec pán Jozef Schnóbl. Povedal, že je rád, že sa odsúhlasili Zmeny 

a doplnky ÚP pre Danubianu. Chcel by ale upozorniť na to, že je tu viac žiadateľov, ktorí čakajú 

na Zmeny a doplnky a on má informáciu, že týmto žiadateľom ani len nebolo odpovedané na 

ich žiadosti. Opakovane uviedol, o ktorých žiadateľov ide: pani Durdíková, pán Šimko, pán 

Gardon a pani Szabová. Odpovedala pani starostka. Uviedla, že vidí dve zásadné prekážky pre 

realizáciu Zmien a doplnkov týkajúcich sa žiadostí uvedených žiadateľov. Prvou prekážkou je 

rozpočet obce. Len malé Zmeny a doplnky ÚP znamenajú investíciu 7-8.000 €. Obec   nemá 

prostriedky na vypracovanie novej aktualizácie ÚP pre celú obec  a nemá zmysel do toho ísť, 

pokiaľ nemáme v rozpočte aspoň 20.000 € na tento účel. Druhý dôvod je práve prebiehajúca 

situácia v BVS, ktorá stopla všetky nové žiadosti o územné rozhodnutia v súvislosti 

s plánovaným rozširovaním ochranného pásma vodného zdroja. Je jasné, že kým sa toto 

nedorieši, nemá zmysel púšťať sa do  novej aktualizácie územného plánu. Poslanec Jozef 

Schnóbl povedal, že týchto ľudí je potrebné informovať o situácii, lebo možno ani netušia, čo 

sa deje. Uviedol, že si je vedomý toho, že sa rieši ochranné pásmo. Ale obec je povinná vydávať 
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stavebné povolenia. Ak ich zastaví BVS, to už nebude problém obce. Opätovne odporučil 

odsúhlasiť zaradenie pozemkov do územného plánu  pre už menovaných žiadateľov. Dodal, že 

ide len o 9 rekreačných domčekov. A ľudia čakajú na odpoveď. Pani starostka odpovedala, že 

žiadatelia odpoveď dostali. Opakovane sa im odpovedá každý mesiac. Pokiaľ nie sú 

peniaze,  nová komplexná aktualizácia  sa nebude konať. Pán poslanec ešte navrhol, že možno 

by boli žiadatelia ochotní zafinancovať nový ÚP. Pani starostka sa opýtala, či si pán poslanec 

naozaj myslí, že by bolo v poriadku pýtať od ľudí peniaze, keď už dopredu vieme, že niektorí 

zo žiadateľov budú vyradení z ÚP. Pán poslanec odpovedal, že dopredu  nikto nič nevie. Týmto 

bol bod 5 ukončený. 

 

K bodu 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií  

  

Pani starostka na úvod tohto bodu uviedla, že príspevky pre žiadateľov, ktorí majú IČO budú 

posudzované ako dotácie a pre žiadateľov bez IČO ako príspevky. Požiadala predsedu 

finančnej komisie poslanca p. Štefana Olajca, aby sa vyjadril k žiadosti ŠK Hamuliakovo. Pán 

poslanec povedal, že v rozpočte je táto položka zahrnutá a že finančná komisia odporúča 

dotáciu prideliť. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes sa opýtala, ako je to so zúčtovaním dotácií, či sa 

to kontroluje a či je všetko v poriadku. Odpovedala hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica 

Jančoková, ktorá povedala, že každoročne prevádza kontrolu dotácií. Do dnešného dňa bolo 

všetko v poriadku. Boli prijaté uznesenia: 

 

 Uznesenie č. 73-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo  vyhovuje žiadosti ŠK Hamuliakovo zo dňa 18.2.2019 
pod značkou 185/2019 o poskytnutie dotácie na rok 2019 a schvaľuje poskytnutie dotácie vo 
výške 4.500 €. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 74-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Občianskeho združenia 
Hamuliakovské deti zo dňa 6.3.2019 pod značkou 258/2019 o poskytnutie dotácie na rok 2019 
pre hamuliakovské mažoretky a schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške stanovenej v rozpočte 
330 €. 
 

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 75-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo  čiastočne vyhovuje žiadosti MOJDS Hamuliakovo zo 
dňa 28.1.2019 pod značkou 93/2019 o poskytnutie dotácie na rok 2019 a schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 1000 €. 
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Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 76-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti CSEMADOK-ZO Hamuliakovo zo 
dňa 28.1.2019 pod značkou 92/2019 o poskytnutie dotácie na rok 2019 a schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 500 €. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

OZ GútorFun dalo požiadavku na príspevok 500 €, v rozpočte je ale 300 €. Pani starostka sa 

opýtala  prítomných, ako sa bude postupovať a čo sa odsúhlasí? Poslanec Štefan Olajec 

navrhol, aby sa odsúhlasilo 500 €. Nakoľko je to už pekná tradícia a podporuje sa šport u detí. 

Vyjadril nádej, že štartovné pre deti bude naďalej bezplatné. Uznesenie bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 77-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Občianskeho združenia GútorFUN 
zo dňa 15.3.2019 pod značkou 289/2019 o poskytnutie dotácie na rok 2019 a schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 500 €. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 78-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti MOJDS Hamuliakovo zo dňa 
28.1.2019 naša zn. 93/2019 o užívanie priestoru kultúrneho domu pre činnosť Klubu 
dôchodcov v roku 2019, malá sála v pondelky 15,00-18,00 a veľká sála na organizovanie 
kultúrnych akcií pre verejnosť podľa potreby po odsúhlasení termínov obcou  
za nájomné vo výške 1,- EUR/kalendárny rok. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 79-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje finančný príspevok z rozpočtu Obce 
Hamuliakovo na rok 2019 pre Old Boys Hamuliakovo vo výške 500 € na základe žiadosti Old 
Boys Hamuliakovo zo dňa 23.1.2019 pod značkou 78/2019. Použitie finančného príspevku 
schvaľuje v súlade s podanou žiadosťou na:  

- organizáciu turnaja o pohár starostky Obce Hamuliakovo 
- družobné stretnutie s mestom Kerekegyháza 
- materiálové vybavenie 
- prevádzku a údržbu ihriska 
- zdravotné pomôcky 
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- prenájom haly v zimnom období 
Žiadateľ je povinný zúčtovať finančný príspevok do 30. dní po jeho vyčerpaní, najneskôr však  
do 30.11.2019 
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  p. 

Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)                                                                    

 

   

Uznesenie č. 80-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje mimoriadny jednorazový finančný 
príspevok z rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2019 pre Old Boys Hamuliakovo vo výške 400 
€ na základe žiadosti Old Boys Hamuliakovo zo dňa 1.2.2019 pod značkou 125/2019. Použitie 
finančného príspevku schvaľuje v súlade s podanou žiadosťou na reprezentáciu obce 
futbalovým klubom Old Boys na medzinárodnom turnaji v dňoch 5.-7.4.2019 v Bruseli. 
Žiadateľ je povinný zúčtovať finančný príspevok do 30. dní po jeho vyčerpaní, najneskôr však 
do 30.11.2019. 
 

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Na záver opäť požiadal o slovo občan Hamuliakova pán Tóth. Oznámil, že v Hamuliakove sa 

bude v stredu 17.04.2019 o 10:00 konať prednáška o Európskej únii a Európskom parlamente 

pre ZŠ, ale pozval aj prítomných poslancov a občanov obce.  

 

K bodu 7. Pridelenie nájomného bytu 

  

Predseda Finančnej komisie poslanec Štefan  Olajec uviedol, že na dvojizbový byt na Lipovej 

ulici sú evidovaní 3 záujemcovia: pani Csériová, pán Molnár a pani Vasiľová, ktorej príjem 

presahuje požadovanú hranicu.  Najviac bodov má pani Csériová  a preto komisia odporúča  

prideliť byt práve jej. Bolo prijaté uznesenie: 

  

Uznesenie č. 81-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy k 
dvojizbovému bytu na Lipovej ulici č. 484/7 byt 1A na dobu 6 mesiacov od 1.5.2019 pre pani 
Moniku Csériovú. 
 
 Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

K bodu 8. Odsúhlasenie členov Komisie pre rozvoj školstva a vzdelávania   

  

Boli prijaté uznesenia: 
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Uznesenie č. 82-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo za predsedu Komisie pre rozvoj školstva a 
vzdelávanie volí pána Borisa Podoláka.   
 

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 83-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo v súvislosti z uznesením č. 82/2019 schvaľuje 
členov Komisie pre rozvoj školstva a vzdelávania v zložení:  
 
- Ing. Darina Balková 
- Bc. Erika Sárkányová 
- Boris Podolák 
- doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD.  
- Mgr. Alena Maschkanová   
   

Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková , JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl)  

Zdržala sa 1 (Ing. Anna Paráková)  

  

 

K bodu 9. Odsúhlasenie nákladov na zakúpenie kosačky 

  

Bolo prijaté uznesenie: 

  

 Uznesenie č. 84-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí so zakúpením kosačky v hodnote 4.200€   
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

 

K bodu 10. Žiadosti občanov (pán Horváth)  

  

Pán Horváth požiadal o odkúpenie obecného pozemku za účelom podnikania – predaj zmrzliny 

a koláčov. Prítomní hovorili o pozemku, ktorý je pri vstupe na malú hrádzu. Keďže obec tu má 

vlastné záujmy, predaj neprichádza do úvahy. Zvažovala sa aj možnosť prenájmu. Poslanci sa 

dohodli, že OÚ bude kontaktovať pána Horvátha s požiadavkou, aby predložil konkrétny zámer 

aj s technickou špecifikáciou. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 
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Uznesenie č. 85-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti p. Tibora Horvátha, Radarova 
4, 821 02 Bratislava zo dňa 28.3.2019 pod značkou 337/2019 o odkúpení pozemku vo 
vlastníctve obce Hamuliakovo p.č. 360/52 reg. E, k.ú. Hamuliakovo. 
  

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,  

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

 

K bodu 11. Rôzne / diskusia  

  

11.1  Informácia o rozhlasovej ústredni – pani starostka informovala, že obec mala 

v prenájme rozhlasovú ústredňu práve do tohto roku. Firma požiadala obec, aby túto 

ústredňu vrátila, alebo odkúpila. Po dohode s firmou bude ústredňa na tento rok prenajatá 

za 500 € a v budúcom roku sa dá jej zakúpenie do rozpočtu. Cena je 2.742 €. 

 

11.2   Žaloba voči obci Hamuliakovo – ide o určenie vlastníctva pozemku pani Csalavová – 

je to pozemok v skupine tzv. priplotených o výmere 142 m2. Pozostalí si  nárokujú, aby bol 

zahrnutý do dedičstva, aby ho mohli vydržať. Žiadosť podali v roku 2017. Otázka je, či obec 

uzná ich nároky a vydrží pozemok, alebo sa pôjde do súdneho sporu. Pani právna 

zástupkyňa odporučila zamietnuť žiadosť, nakoľko aj katastrálny odbor potvrdil, že 

pozemok bol pridelený do vlastníctva obce. Pripravila návrh, ktorý pôjde na súd.  

Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 86-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uplatnením prostriedkov procesnej obrany 
v zmysle CSP a odmietnutím určenia vlastníckeho práva formou vydržania v konaní vedenom 
Okresným súdom BA 3 spis. zn. 21C 133/2018. 
   

Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková , JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Zdržal sa 1 (p. Ladislav Kránitz)  

 

11.3  Kontrola pozemkov v Záhradkárskej oblasti poslanec Štefan Olajec informoval, že 

kontrola pozemkov je takmer dokončená. V dvoch prípadoch nastal rozpor, tento musí ešte 

vykomunikovať s pánom Petöom. Do konca mesiaca by to malo byť zosumarizované 

a odovzdané. 

 

 11.4 Inventarizácia majetku obce v súvislosti s prechodnom ZŠ na právnu subjektivitu. 

K danej téme sa vyjadrila poslankyňa Ing. Darina Balková. Ako členka komisie pre školstvo 

povedala, že touto otázkou by sa mala začať zaoberať finančná komisia a komisia pre 

školstvo je pripravená pomôcť. Keďže ide o majetok obce bolo by potrebné spraviť hĺbkovú 

fyzickú inventarizáciu. Toto potvrdila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková, 

ktorá dodala, že fyzická inventarizácia by mala prebiehať každé 4 roky. Upresnila, že je 
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potrebné zriadiť inventarizačnú komisiu, ktorá môže pozostávať z členov ostatných komisií, 

ale aj z občanov Hamuliakova. K danej otázke sa vyjadrila aj starostka obce Ing. Ludmila 

Goldbergerová. Povedala, že v súvislosti s inventarizáciou máme 3 závažné oblasti: 

1. veľká fyzická inventarizácia 

2. inventarizácia obecného majetku, ktorý používa škola 

3. inventarizácia nájomných bytov. Tu je potrebné prekontrolovať výšku nájmu, ktorá 

pravdepodobne nepokrýva všetky náklady na nájomné byty. Pripomenula, že komisia 

finančná a sociálna by si to mali dať do plánu činnosti.   

 

11.5 o slovo požiadala pani Szabová, ktorá sa opýtala pani starostky, či sa obec musí držať 

územného plánu? Konkrétne mala na mysli ÚP zo 4.10.1996. Pani starostka odpovedala, že 

obec sa drží aktuálneho ÚP a to z roku 2004. Pani Szabová sa opýtala, či sa na OÚ nachádza 

ÚP  z roku 1996. Pani starostka odpovedala, že tento sa na OÚ nenachádza, nachádzajú sa 

len mapy. Pani Szabová pokračovala a uviedla, že v roku 2016 podala žiadosť na výstavbu 3 

rekreačných domov. Chcela vedieť, na základe čoho jej táto žiadosť bola zamietnutá, resp. 

pozastavená. Povedala, že chce odpoveď aj na to, ako sa bude postupovať, keď dá opätovne 

túto žiadosť, ako odpovie obec a či jej bude vyhovené. Pani starostka Ing. Ludmila 

Goldbergerová odpovedala, že ÚP z roku 1996 nie je platný a v ÚP z roku 2004 pozemky 

pani Szabovej nie sú zahrnuté a preto odpoveď znie, že jej nemôže byť vydané stavebné 

povolenie. Pani Szabová sa opýtala, ako je možné, že jej pozemky sa stratili z ÚP, keď v ÚP 

1996 boli, nie je záznam o tom, že by boli vyňaté a v ÚP 2004 už nie sú. Pýta sa, ako je možné 

že len tak zmizli. Pani starostka odpovedala, že jej snahou bolo dopátrať sa k podkladom 

z roku 1996, aj keď nie sú platné, a zistila, že ani na mapách z toku 1996 nie sú tieto 

pozemky zakreslené ako rozvojový zámer, pravdepodobne preto, že sa nachádzajú 

v ochrannom pásme vodného zdroja. Pani Szabová odpovedala, že toto tvrdenie nie je 

pravdivé a že ona je presvedčená, že pozemky zle zakreslila, resp. zabudla dokresliť Ing. 

Sopírová, spracovateľka ÚP. Pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková povedala, že 

nie je jej úlohou dávať právne rady, ale ak si pani Szabová myslí, že došlo k pochybeniu a má 

námietky proti VZN, nech sa domáha preskúmania, prípadne zrušenia tohto VZN,  na ktoré 

sa odvoláva. Tiež nech sa obráti na pána Budaya, od ktorého odkúpila stavebný pozemok 

a nech sa ohradí, že jej nie je umožnené stavať. Pani starostka dodala, že bohužiaľ pozemky, 

ktoré pán Buday predával boli sčasti v rozvojovom zámere a sčasti nie, práve preto, že sa 

nachádzajú v oblasti kanála. Pani Szabová opäť zdôraznila, že jej nebol sprístupnený ÚP 

z roku 1996. Pani právna zástupkyňa sa jej opýtala, či vie, kde sa tieto doklady nachádzajú, 

ak áno, nech ich vyžiada a potom aj obec poskytne súčinnosť. Pani Szabová pokračovala, že 

bola za Ing. Sopírovou, ona jej tiež doklady neposkytla. Povedala, že žiada sprístupniť 

zmluvu obce s Ing. Sopírovou, je presvedčená, že sa pani Sopírová pomýlila a nezaradila jej 

pozemky do ÚP. Tiež zdôraznila, že nebude tolerovať to, že ľudia chodia po jej pozemku. 

Pani právna zástupkyňa odpovedala, že obec nemá právomoc zasahovať do pozemku pani 

Szabovej, Obec nemôže prikázať pani Szabovej, aby pozemok sprejazdnila a nemôže ani 

zakázať občanom, aby ho používali na prechod. Pani Szabová zopakovala, že žiada od obce 

doklady a to ÚP z roku 1996. Pani starostka odpovedala, že ak ich obec nemá, nemôže ich 

poskytnúť. Koniec koncov toto  nie je záležitosť OZ, ale stavebného úradu. Pani Szabová 

odpovedala, nech jej teda obec dá písomné stanovisko, že dané dokumenty nemá a ona to 

bude ďalej riešiť súdnou cestou. 



13  

  

 

11.6 Problematika ulice Poľná. O slovo požiadal obyvateľ ulice Poľná pán Kováčik. 

Uviedol, že OZ dostalo žiadosť od obyvateľov ulice, aby bola urgentne riešená situácia, do 

ktorej sa títo občania dostali. Povedal, že odpoveď prišla v zmysle, že obec sa riadi zákonom, 

čo by on netvrdil, lebo obec v tomto smere nič nerobí. Odpoveď pani právnej zástupkyne 

bola, že situácia nie je mimoriadna, ale stála.  Pokračoval a uviedol, že keď on a jeho susedia 

kupovali pozemky, k týmto viedla síce prašná poľná cesta, ale bola to cesta a bol umožnený 

prístup k ich domom. Pokračoval citovaním zákona, kde je uvedené, že k obytným domom 

musí viesť komunikácia (aspoň účelová) a musí spĺňať určité parametre a to, že má byť min. 

5,5 m široká. Čo v našom prípade nebolo dodržané. Z toho vyplýva, že všetky stavebné 

povolenia, ktoré exstarosta pre túto oblasť vydal, sú nezákonne vydané. Potom nastala 

situácia pred tromi rokmi, že pani Szabová prehradila cestu, pán Gardon zasypal kanál a pán 

exstarosta vydal povolenie pani Maschkanovej a ďalším na stavbu plota, hoci vedel, že sa 

to nachádza na kanáli, tiež to považuje za protizákonné. Medzitým ďalej povolil pán 

exstarosta stavby medzi ochranným kanálom a hrádzou. Snažil sa všemožne a stále sa snaží, 

aby bolo pani Szabovej vyhovené a jej pozemok zaradený do ÚP. Nasledovalo aj stretnutie 

s pánom exstarostom, kde prisľúbil, že sa situácia bude riešiť zasypaním kanála, no nakoniec 

z toho nič nebolo, lebo sa odvolal na to, že nedošlo k dohode medzi zainteresovanými. Pán 

exstarosta a súčasný poslanec Jozef Schnóbl niekoľkokrát porušil zákon a keďže spôsobil 

túto situáciu, nech ju teraz aj vyrieši. Pán poslanec Olajec sa vyjadril, že ide o susedský spor, 

my z ulice Poľná to tak nevnímame, my tvrdíme, že vina je na stavebnom úrade a teda na 

exstarostovi. My, obyvatelia ulice Poľná žiadame od OZ, aby prijalo dočasné VZN, v ktorom 

zaviaže pani Szabovú, aby odstránila betónové bloky z cesty a umožnila tak prejazd na ulicu 

Poľná.  Toto VZN by bolo záväzné pre pani Szabovú. Bolo nám sľúbené, že sa to bude riešiť 

Zmenami a doplnkami ÚP. Ľudia nemôžu vyprázdniť žumpy, nemôžu doviesť palivové 

drevo, čo sa stane, ak začne horieť a požiarnici sa nedostanú včas k požiaru? Odpovedala 

pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková. Uviedla, že prijatie VZN nesmie byť 

v rozpore so zákonom a v tomto prípade by to tak bolo, lebo so svojím majetkom si každý 

môže nakladať ako chce a nik nemôže pani Szabovej prikázať, ako má postupovať. Na margo 

požiarnikov uviedla, že ak by horelo, požiarnici si cestu nájdu, či už sa to pani Szabovej páčiť 

bude, alebo nie. O slovo požiadal poslanec Jozef Schnóbl. Opýtal sa pána Kováčika, kto mu 

vydal stavebné povolenie. Pán Kováčik odpovedal, že 20 z 22 povolení v tejto oblasti vydal 

práve exstarosta. Pán poslanec pokračoval, že on chce pomôcť, že svedomie má čisté a pán 

Kováčik, že ho neprávom obviňuje. Stavebný úrad postupoval podľa zákona a čo sa týka 

prístupovej cesty, všetci ju majú. Dňa 3.4. malo byť zvolané stretnutie zainteresovaných 

strán s cieľom, aby sa situácia doriešila. Obrátil sa na pani starostku s otázkou, prečo toto 

stretnutie nezvolala?  K tomu ešte dodal, že on má riešenie, len je potrebné sa stretnúť. Pán 

Kováčik oponoval, že toto počúva už tri roky. Pán poslanec Jozef Schnóbl povedal, že na 

stretnutie donesie list, kde je jasne uvedené, že dané územie nie je kanál a teda je možné 

riešiť prístup tadiaľ. Pán Kováčik na záver uviedol, že ak obec nič nepodnikne, občanom 

Poľnej neostáva nič iné, len odstrániť prekážky pani Szabovej. Navrhol, nech sa stretnutie 

zainteresovaných strán uskutoční a nech každý obháji svoju pravdu. Nech je toto stretnutie 

za účasti Stavebného úradu, stavebnej komisie, právneho zástupcu obce i žiadateľov. Zápis 

zo stretnutia môže potom ísť ďalej k ombudsmanovi, prípadne na prokuratúru. 
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K bodu 12. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie 

 

Návrhovú komisiu budú tvoriť poslanci:  

p. Ladislav Kránitz 

p. Štefan Olajec 

p. Jozef Schnóbl 

 

Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční  16.5.2019 o 17:00 v KD. 

 

Pani starostka ukončila zasadnutie OZ o 20:47.  

  

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

Overovatelia:   

  

 

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

     Ing. Darina Balková               p. Jozef Schnóbl  


