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    Zápisnica   

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 12. 09. 2019.     
___________________________________________________________________________  

  

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

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

 

Ospravedlnený poslanec: 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. Informácia starostky o prebiehajúcich projektoch 
5. Právna subjektivita ZŠ 
6. Návrhy na vysporiadanie chodník  a prečerpávacia stanica ČOV p. Lehký 
7. Dunajská Riviéra – prevzatie infraštruktúry do majetku obce 
8. Telocvičňa – cenník 
9. Program odpadového hospodárstva – ZOHŽO 
10. Zmluvy (dotácia Úrad vlády SR, nájomná zmluva ihrisko Dunajská Riviéra) 
11. Žiadosti (Niké, p. Posztos, p. Schnobl + Ovečka, p. Kollár) 
12. Doručená petícia proti hluku a zápachu zo Slovnaftu 
13. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

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

a oznámila, že sa ospravedlnil poslanec p. Jozef Schnóbl. Pani starostka skonštatovala, že počet  

poslancov je 6, čím je OZ uznášania schopné, oznámila, že zasadnutie OZ bude zaznamenávané 

zvukom i obrazom.  

  

  

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:   Ing. Darina Balková, Ing. Anna Paráková  

Návrhová komisia:  JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec,  

Hlasovanie:  
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za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková,)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:     1 (p. Jozef Schnóbl) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

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

doplňujúce návrhy. Pani starostka uviedla, že program bol doplnený v bode 10. Zmluvy 

o zmluvu s BSK a v bode 11. Žiadosti o žiadosť o poskytnutie telocvične pre floorbal. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

program rokovania.   

  

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková,)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:     1 (p. Jozef Schnóbl) 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Informácia starostky o prebiehajúcich projektoch 
5. Právna subjektivita ZŠ 
6. Návrhy na vysporiadanie chodník  a prečerpávacia stanica ČOV p. Lehký 
7. Dunajská Riviéra – prevzatie infraštruktúry do majetku obce 
8. Telocvičňa – cenník 
9. Program odpadového hospodárstva – ZOHŽO 
10. Zmluvy (dotácia Úrad vlády SR, nájomná zml. ihrisko Dunajská Riviéra, zmluva s BSK) 
11. Žiadosti (Niké, p. Posztos, p. Schnobl + Ovečka, p. Kollár, poskytnutie telocvične pre 

floorbal) 
12. Doručená petícia proti hluku a zápachu zo Slovnaftu 
13. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

  

K bodu 4. Informácia starostky o prebiehajúcich projektoch 
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4.1 Materská škola - Pani starostka oznámila, že výberové konanie na zhotoviteľa stavby 

bolo ukončené, výsledky boli spracované a doručené na kontrolu na BSK. Výberového konania 

sa zúčastnili 4 uchádzači. Víťazom sa stala firma z Nitry s ponukou vo výške 917.613 €. 

Z Eurofondov bude hradených 550.000 €, zvyšok musí dofinancovať obec. K tomu treba 

zafinancovať kuchyňu cca 25.000 – 30.000, vnútorné vybavenie cca 20.000 €. Obec teda musí 

uhradiť približne 370.000 €. Čiastočne sa to uhradí z príspevku na rozvoj, čo ale nebude dosť 

preto treba nájsť ďalšie príjmy. Predaj pozemkov v Záhradkárskej osade môže sčasti pokryť 

tieto náklady, kde v krátkej dobe obec očakáva príjem 36.000 €, v trochu väčšom časovom 

rozmedzí 30.000 € a v dlhšom časovom rozmedzí 12.000 €. 

4.2 Zberový dvor – Pozemok bol prevedený na obec, úver bol prijatý a začal sa zisťovací 

proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pani starostka uviedla, že Hamuliakovo sa 

stalo raritou medzi obcami na Slovensku. Dva orgány požadujú tzv. EIA, t.j. posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie, ktoré trvá min 1 a ½ roka. Ak by sme museli prejsť týmto 

procesom, znemožnilo by nám to čerpať prostriedky z Eurofondov – nestihli by sme to. Pani 

starostka už navštívila Okresný úrad, absolvovala niekoľko rokovaní a konzultácií 

a  predbežným výsledkom je, že ak obec splní niekoľko podmienok a doplní do zámeru 

hydrogeologický posudok, bude stanovisko  posudzovanie vplyvov prehodnotené. Podobné 

konzultačné stretnutie bude mať ešte na BSK. Doterajšia argumentácia dotknutých úradov 

znela, že Hamuliakovo sa nachádza na Žitnom ostrove, kde vraj nie je možné budovať zberové 

dvory v zjednodušenom konaní (okolité obce ich ale takto vybudované majú). Pani starostka 

sa bude pýtať, kam teda budeme vyvážať odpad. V súvislosti so zberovým dvorom navštívila 

aj Bratislavskú Arcidiecézu, kde žiadala o právo prejazdu (nakoľko cesta k zberovému dvoru 

vedie cez cirkevné pozemky). Jej žiadosti bude vyhovené, diskutuje sa ešte o tom, či to bude 

bezodplatne, alebo za symbolickú cenu. 

4.3 Zastávka a chodník Dunajská Riviéra – zastávka mala byť na pozemku  spoločnosti 

Quinos, kde však nie je možné ju umiestniť, kým nedôjde k dohode všetkých zainteresovaných 

strán v danom rozvojovom zámere. Na Dopravnom inšpektoráte sa zistilo, že jeden 

z investorov už dostal povolenie na výjazd na hlavnú cestu a nie je možné, aby na tak malom 

úseku boli dva výjazdy vedľa seba. Preto sa pri zastávke bude čakať na dohodu a chodník na 

Dunajskú Riviéru sa bude riešiť samostatne. Stavebný projekt je pripravený, dorába sa ešte 

projekt na verejné osvetlenie. Nastal problém na katastri, kde sa zistilo nesprávne zameranie 

pozemkov a tak časť chodníka prechádza cez hrobové miesta na cintoríne, časť cez pozemok 

SPF. Toto všetko sa bude musieť dať na poriadok.  

4.4 Audit verejného osvetlenia – termín odovzdania správy sa trochu posunul, po 

vyhodnotení auditu sa prejde k verejnej súťaži na rekonštrukciu VO. 

4.5 Oprava strechy telocvične – Obec dostala dotáciu z Úradu vlády, časť bude ale musieť 

dofinancovať. V rámci verejného obstarávania na zhotovenie diela je úspešným uchádzačom 

pán Szíjjártó, ktorý ponúkol aj v rámci patriotizmu najnižšiu cenu. Upozornil však na to, že až 

po odkrytí strešnej krytiny bude jasné, v akom stave sa nachádza vnútorná izolácia, ktorá nie 

je zvonku prístupná, či ju bude potrebné meniť , čo môže navýšiť náklady.  

4.6 Žiadosť do Envirofondu – Z obce boli podané dve žiadosti do Envirofondu. Predmetom 

oboch žiadostí je nákup traktora, vlečky a čelného nakladača pre zberový dvor. Cena je cca 
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74.000 €, pri jednej zo žiadostí je spoluúčasť 5%, druhá je bez spoluúčasti. Žiadosti budú 

vyhodnotené až v marci 2020. 

4.7 Dotácia z BSK – revitalizácia zelene - Pani starostka poďakovala Mgr. Jarmile 

Tomečkovej, ktorá žiadosť o revitalizáciu vypracovala, ako aj pani zástupkyni, ktorá 

spolupracovala s pamiatkovým úradom. Revitalizovať sa bude zeleň okolo kostola (kde 

pribudnú aj stojany na bicykle), pred kultúrnym domom a pred obecným úradom. Spoluúčasť 

pri tomto projekte bude financovaná z účelového fondu náhradnej výsadby. 

 

K bodu 5. Právna subjektivita ZŠ 

  

Pani starostka uviedla, že po dohode s pani riaditeľkou ZŠ Mgr. Alenou Maschkanovou by ZŠ 

v Hamuliakove prešla pod právnu subjektivitu k 1.1.2020 

Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 114-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, zriaďuje rozpočtovú organizáciu Základná škola so 
sídlom Dunajská 126/16A, 900 43 Hamuliakovo, s dátumom zriadenia od 01.01.2020, ako 
samostatný právny subjekt. 
 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 115-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, schvaľuje Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine 
Základnej školy, 900 43 Hamuliakovo 134, č. 2791/72/2002 zo dňa 11.02.2002 v znení 
neskorších dodatkov. 
 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

Uznesenie č. 116-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, zveruje do správy Základnej školy majetok obce na 
základe Zmluvy o zverení majetku do správy.  
 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  
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K bodu 6. Návrhy na vysporiadanie chodník a prečerpávacia stanica ČOV p. Lehký  

  

Pri kontrole daní sa na jednej strane zistilo, že pán Lehký neuhrádzal roky daň z nehnuteľnosti, 

na strane druhej sa pán Lehký roky odvolával voči výmeru a nikdy sa to neriešilo. Pán Lehký 

má na svojom pozemku stanicu ČOV, už dávno mal rôzne požiadavky voči obci, ako odkúpenie 

chodníka, či nájom. Skutočne mu OZ v roku 2011 odsúhlasilo, že obec bude mesačne platiť 

nájomné za stanicu ČOV, ale sa to nikdy nezrealizovalo. Teraz teda máme situáciu, že pán 

Lehký dlhuje obci určitý finančný obnos, ale na druhej strane aj obec dlhuje pánovi Lehkému 

za nájom. Prítomní sa dohodli, že táto problematika sa môže riešiť zápočtom. Pánovi Lehkému 

sa vyčísli, koľko dlhuje za dane a vyčísli sa tiež koľko obec dlhuje pánovi Lehkému na 

nájomnom. Pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková pripraví zmluvu. Poslanec pán 

Ladislav Kránitz požiadal, aby bola do zmluvy zahrnutá požiadavka na sprístupnenie stanice 

ČOV, lebo sa stáva, že pán Lehký niekedy aj 2 týždne nikoho na pozemok nevpustí. Čo sa týka 

žiadosti pána Lehkého o nájomné za pozemok pod chodníkom, na to mu musí obec 

odpovedať, že takýchto žiadostí má obec viac a budú sa riešiť v budúcnosti celoplošne. 

 

      

 

K bodu 7. Dunajská Riviéra – prevzatie infraštruktúry do majetku obce 

  

Spoločnosť South Dam splnila 80%-nú zastavanosť a chcela by odovzdať infraštruktúru do 

majetku obce. OZ v roku 2017 s týmto súhlasilo, teraz je potrebné to prakticky prevziať. Pani 

starostka upozornila na to, že v oblasti sú popraskané komunikácie, zarastené chodníky a zle 

zamerané pozemky.  Prevzatím takejto infraštruktúry preberá obec zodpovednosť na seba 

a zodpovedá aj za následné investície do opráv a odstránení nedostatkov . Dodala, že faktúra 

za elektrickú energiu na verejné osvetlenie predstavuje cca. 6.000 €/ročne, čo treba zahrnúť 

do rozpočtu.  Navrhla, že je potrebné zostaviť pracovnú skupinu, ktorá ponesie zodpovednosť 

za toto prevzatie. Dodala, že hovorila o tomto probléme s poslancom p. Jozefom Schnóblom 

– predsedom stavebnej komisie. Členovia tejto komisie sú aj zástupcovia developerov priamo 

zo spoločnosti, ktorá chce túto infraštruktúru odovzdať. Preto pani starostka navrhla, že by 

privítala, aby v tejto pracovnej skupine boli aj nezávislé osoby, ktoré by hájili záujmy obce. 

Poslanci Ing. Darina Balková, p. Štefan Olajec a Ing. Anna Paráková svorne skonštatovali, že 

takéto záležitosti sú v kompetencii stavebnej komisie. Pani právna zástupkyňa doplnila, že 

stanovisko tejto pracovnej skupiny musí byť podložené verifikovanými podkladmi, ako je 

preberací protokol, revízna správa a podobne. O slovo požiadal pán Tóth, člen stavebnej 

komisie. Upozornil, že v programe zasadnutia OZ nie je bod venovaný komisiám. Tiež 

skonštatoval, že stavebná komisia nedostáva žiadne informácie a preto nemôže byť plne 

funkčná. Odporučil, aby OZ schválilo, že každé zasadnutie OZ má mať v programe bod 

„komisie“. Povedal tiež, že žiada OZ, aby spolupracovali s komisiami, poskytovali informácie. 

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová povedala, že pokiaľ má správne informácie, komisia pre 

kultúru (ktorej predsedníčkou je ona sama), je jediná, ktorá mala verejné zasadnutie. Pani 

starostka skonštatovala, že vie o zasadnutí stavebnej komisie, na ktoré nebola pozvaná. Pán 

Tóth sa ohradil, že sám bol pri tom, keď predseda stavebnej komisie pani starostku pozval. 

Pani starostka dodala, že pri príležitosti tohto pozvania pán poslanec Jozef Schnóbl 

skonštatoval, že komisia nemá v programe žiadne záležitosti na riešenie. Z toho dôvodu pani 
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starostka na zasadnutie neprišla a pritom sa členovia komisie poza jej chrbát stretli 

s developermi z Dunajskej Riviéry. Pán Tóth pokračoval a ďalej hovoril o poradnej funkcii 

komisií a o právomoci starostky, čo je jej úlohou, načo reagovala pani starostka, že ona veľmi 

dobre pozná svoje povinnosti a pán Tóth jej ich nemusí menovať. Upozornila, že funkcia 

komisií sa vzťahuje výlučne k zastupiteľstvu a nie sú určené na zasahovanie do výkonu 

samosprávy ani preneseného výkonu štátnej správy.  Požiadala pána Tótha, aby ju 

v budúcnosti citoval správne a nemýlil tak verejnosť ako tomu bolo naposledy, keď na 

sociálnej sieti zverejnil nesprávne informácie ohľadom verejného obstarávania rekonštrukcie 

MŠ. Pán Tóth pokračoval s pripomienkami, že stavebná komisia má čo povedať k rekonštrukcii 

MŠ, tiež že obec zbytočne míňa finančné prostriedky, napríklad spojené so stavebným 

dozorom, lebo je mnoho dobrovoľníkov, ktorí by niektoré úkony spravili pre obec úplne 

zadarmo. O slovo požiadala poslankyňa Ing. Darina Balková. Na predchádzajúcom zasadnutí 

sa uznieslo, že stavebná komisia vypracuje VZN. Vysvetlila, že náplňou jednotlivých komisií je 

vypracovať VZN. V predchádzajúcom volebnom období sa toto skutočne robilo, aby mala obec 

jednotný postup pre všetky podobné situácie. K tomuto naozaj nie sú potrebné žiadne 

podklady, lebo ide o všeobecné postupy a princípy pre budúcnosť.  Pán Tóth oponoval, že nad 

všetko je Stavebný zákon a že obec si nemôže len tak diktovať, či preberie infraštruktúru, alebo 

nie. Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová opravila pána Tótha, že je právom obce, vybrať 

si čo a v akom stave preberie a čo by bolo pre obec dodatočným nákladom, obec nie je 

povinná prebrať čokoľvek, povinnosťou obce je chrániť obecný majetok. Toto potvrdila aj pani 

právna zástupkyňa obce a dodala, že stavebná komisia nemá právo žiadať si podklady zo 

Stavebného úradu, toto právo nemajú ani poslanci. Obec má v tomto ohľade aj usmernenie z 

ministerstva, ktoré si vyžiadala. Tento bod bol ukončený poverením. OZ obce Hamuliakovo 

poveruje poslanca p. Jozefa Schnóbla – predsedu stavebnej komisie, vytvorením pracovnej 

skupiny za účelom vypracovania podkladov k prebratiu infraštruktúry a majetku na Dunajskej 

Riviére a min. 1x mesačne písomne informovať OZ o prácach, ktoré boli vykonané. Termín do 

nasledujúceho zasadnutia OZ. Pani starostka skonštatovala, že síce úlohy z každého 

zasadnutia sú rozdelené – zapisovateľka ich zasiela vždy na druhý deň po zasadnutí spolu s 

uzneseniami, ale tieto sa neplnia. Prítomní sa dohodli, že pri každom nasledujúcom zasadnutí 

sa pred začatím programu vyhodnotia aj úlohy a ich splnenie. Zapisovateľka pošle zoznam 

úloh, ako materiál na zasadnutie OZ. 

 

  K bodu 8. Telocvičňa - cenník 

 

K tomuto bodu sa vyjadril poslanec pán Štefan Olajec. Povedal, že dostal hrubý sumár 

nákladov z ekonomického oddelenia a prešiel efektivitu využitia telocvične. Skonštatoval, že 

stav telocvične je veľmi zlý, zo svietidiel, ktoré v telocvični sú, svieti len 50% a teda ak 

nedokážeme ponúknuť kvalitu, nemali by sme zvyšovať ceny za prenájom. Pán poslanec 

uviedol, že porovnal haly v okolitých obciach a z tohto aj vychádzal. MŠ a ZŠ využívajú 

telocvičňu zadarmo, ale obec má náklady, navrhol časť týchto nákladov preniesť na menované 

subjekty. Ďalej uviedol, že čas medzi 15.00 – 18.00 je hluchý a stálo by za uváženie, ponúknuť 

telocvičňu v tomto čase za zľavnenú cenu. Toto by bolo treba inzerovať na webe a určite by sa 

našli záujemcovia. Časy po 18.00 a cez víkendy by mali byť za 100% ceny. Pán poslanec ďalej 

pripomenul, že každá oficiálna organizácia, ktorá reprezentuje obec má 2 hod v týždni nájom 

zadarmo. Keď sa to sčíta, je to veľa hodín, čím obec stráca. Je na poslancoch ako sa rozhodnú 



7  

  

v tomto ohľade. Prítomní hovorili o nákladoch na mzdu pre prevádzkara, ktorý tam musí byť 

často aj cez víkend. Poslankyňa Ing. Darina Balková skonštatovala, že ceny za prenájom sa 

nemenili roky, ale zato ceny za energie stúpli, ďalej bude potrebné urobiť opravy, vrátane 

výmeny svietidiel, odkiaľ na to vziať, ak si telocvičňa nezarobí? Pán poslanec znovu odpovedal, 

že pri porovnaní s okolitými halami sme cenovo blízko a že on by nešiel cestou zvyšovania 

ceny, ale skôr opatreniami, ktoré uviedol. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová navrhla, aby bola 

zvolaná pracovná skupina, ktorej by sa zúčastnili všetci oficiálni zástupcovia klubov, pani 

starostka a aj poslanci, ktorí majú záujem. Dohodlo by sa časové obsadenie telocvične a aj 

ceny. Pán poslanec Štefan Olajec súhlasil a z toho mu vyplynula úloha zvolať takúto pracovnú 

skupinu. Pani starostka ešte dodala, že bola objednaná firma na výmenu svietidiel, ale 

v poslednej chvíli odstúpila od zmluvy. Na OÚ bude prijatý nový pracovník, ktorý bude mať aj 

toto v pracovnej náplni. Ďalej upozornila, že telocvičňa je naozaj vo veľmi zlom stave a bude 

potrebné vytvoriť rezervu na odstraňovanie havarijných stavov. 

 

K bodu 9. Program odpadového hospodárstva -ZOHŽO 

 

OZ berie na vedomie Program odpadového hospodárstva ZPHŽO v predloženom znení.   

 

K bodu 10. Zmluvy (dotácia Úrad vlády SR, nájomná zmluva ihrisko Dunajská Riviéra, 

zmluva s BVS) 

 

Dotácia z Úradu vlády – bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 117-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, súhlasí s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí dotácie 
na podporu rozvoja športu na rok 2019 medzi obcou Hamuliakovo, IČO: 00 304 751, so sídlom 
obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo a Úradom vlády SR, Námestie slobody 
1, 813 70 Bratislava 1, IČO: 00 151 513, č. návrhu zmluvy CEZ ÚV SR: 610/2019. 
 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

Nájomná zmluva ihrisko Dunajská Riviéra – poslankyňa Ing. Darina Balková navrhla, že by bolo 

dobré odložiť tento bod na nasledujúce zasadnutie OZ. Vtedy by už malo byť jasné, či sa 

vyzbiera dostatok finančných prostriedkov. Občianske združenie prispeje na zakúpenie prvkov 

na ihrisko, problém je ale s oplotením, dopadovými plochami... potrebné je vyzbierať cca 

4.000 € a zatiaľ sa vyzbieralo len 700 €. Zvolalo sa stretnutie s občanmi, títo prisľúbili pomoc. 

Pani poslankyňa verí, že zemné práce by si vykonali svojpomocne. Bod bol odložený na 

nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

Dodatočná zmluva s BSK – bolo prijaté uznesenie 
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Uznesenie č. 118-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, súhlasí s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí 

dotácie medzi obcou Hamuliakovo, IČO: 00 304 751, so sídlom obecného úradu Dunajská 

127/18, 900 43 Hamuliakovo a Bratislavským samosprávnym krajom, Sabinovská 16, 820 

05 Bratislava, IČO: 36063606 za účelom revitalizácie zelene centra obce. 

 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

 

 

K bodu 11. Žiadosti  

 

11.1 Žiadosť Niké, spol. s r.o. – Skončilo sa povolenie na prevádzku a spoločnosť žiada jeho 
predĺženie. Bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 119-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, súhlasí s umiestnením prevádzky kurzových stávok 
v obci na adrese Šport pub, č. 640, 900 43 Hamuliakovo pre spoločnosť Niké, spol. s r.o., 
Ilkovičová 34, 812 30 Bratislava. 
 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

11.2 Žiadosť pána Posztosa – pani starostka uviedla, že na základe podnetov od občanov 
bývajúcich v obecných bytovkách bola prevedená kontrola bytu pána Posztosa. V byte našli 
inú osobu, ktorá tvrdila, že tam chodí polievať kvety. Je však všeobecne známe, že táto osoba 
už dlhšiu dobu býva v byte, ktorý bol pridelený pánovi Posztosovi. Ako reakcia na to prišla od 
pána Posztosa žiadosť, aby obec umožnila podnájom pánovi Churému, nakoľko sám pán 
Posztos sa zdržiava v zahraničí. Poslanec Štefan Olajec uviedol, že takýto postup je možný a že 
on sám sa prikláňa k tomu, aby to bolo povolené. Pani starostka potvrdila, že platby za nájom 
prichádzajú pravidelne a aj ostatní poslanci sa zhodli, že ak je nájomca bezproblémová osoba, 
treba žiadosti vyhovieť, poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že takýmto žiadostiam bolo 
vyhovené aj v minulosti. Pani právna zástupkyňa dodala, že obec nesmie zabudnúť podpísať 
zmluvu aj podnájomcom. Prenajímateľom je súčasný nájomca, podnájomcom p. Chury, 
k zmluve je treba pridať aj súhlas obce. Bolo prijaté uznesenie.  

 

Uznesenie č. 120-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, súhlasí s dočasným podnájmom obecného bytu na 
adrese Jaseňová 396/9, 900 43 Hamuliakovo tretej osobe: p. Mário Chury, nar. 13.6.1985 na 



9  

  

dobu 1 rok, na základe žiadosti p. Posztosa, bytom Jaseňová 396/9, 900 43 Hamuliakovo, 
v zmysle § 7 ods. 3 VZN obce Hamuliakovo č. 5/2015.  
 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

12.3 Žiadosť p. Schnóbl + pán Ovečka – Menovaní páni žiadajú o prenájom kultúrneho domu 
za účelom silvestrovskej zábavy. Prítomní poslanci upozornili, že musia byť zatvorené okná 
a hudba má byť otočená na opačnú stranu. Prenájom KD bude bez nároku na kuchyňu. 

Uznesenie č. 121-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, súhlasí s prenájmom kultúrneho domu za účelom 
usporiadania Silvestrovskej zábavy pre uzavretú spoločnosť v dňoch 31.12. 2019 a 1.1.2020 na 
základe žiadosti p. Petra Schnóbla, bytom Kosatcová 800, 900 43 Hamuliakovo a p. Jozefa 
Ovečku, bytom Sadová 571/1, 900 43 Hamuliakovo, bez práva použitia kuchyne. 

 
 

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

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

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

12.4 Žiadosť p. Kollár – Pán Kollár zrealizoval na obecnom pozemku chodník, jeho žiadosť 
prišla ex-post. Bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 122-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, súhlasí s výstavbou chodníka na obecnom pozemku 
parc. č. 640/372 register „C“ KN, katastrálne územie Hamuliakovo,  nachádzajúcom sa pred 
parcelami registra „C“ KN č.. 640/766, č. 640/767, č. 640/774 a č. 640/459 na Topoľovej ulici,  
na základe žiadosti p. Kollára, bytom Topoľová 30, 900 43 Hamuliakovo. 

 
Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 

p. Štefan Olajec,  Ing. Anna Paráková,)  

Zdržal sa 1 (JUDR. Mária Fejes) 

Neprítomný 1 (p. Jozef Schnóbl)  

 

12.5 Žiadosť klubu OMS Hammers – Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová skonštatovala, že zo 
žiadosti nie je zrejmé o koho ide. Nie je uvedená zodpovedná osoba, ani adresa. Poslanec 
Štefan Olajec odpovedal, že ide o floorbalový klub, ktorý už telocvičňu aj používa. Pán 
poslanec dodal, že túto žiadosť by odložil na nasledujúce zasadnutie OZ a pána Tótha by tiež 
pozval na stretnutie súvisiace s rozvrhom hodín telocvične. Pri tejto príležitosti požiadala 
o slovo Mgr. Soňa Púryová – trénerka volejbalového oddielu, ktorá doniesla program 
volejbalistov.  Uviedla, že žiadosť už podávala dávno a stále nemá odpoveď. Klub sa potrebuje 
prihlásiť do súťaže. Veľmi naliehavo prosila poslancov, aby táto záležitosť bola doriešená 
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v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr v júni. Aj poslanci skonštatovali, že toto sa bude 
musieť uzavrieť vždy pred letnými prázdninami. 

K bodu 12. Doručenie petície proti hluku a zápachu zo Slovnaftu  

 

Pani starostka uviedla, že petícia bola postúpená na kompetentné miesta, išlo o výzvu, aby 

sme urobili nápravu, obec ale nemá kompetencie v tejto veci konať.  

 

K bodu 13. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Pred ukončením pani starostka oznámila ešte zopár informácií: 

- Obec dostala ponuku zapojiť sa do výzvy na nabíjacie stanice pre automobily, no obec 

momentálne na to nemá ani pozemok, ani kapacity 

- ÚP zóny Ostrovná a Horná Vrbina – prišiel list, na ktorý treba reagovať. Pani starostka 

bola na Okresnom úrade v súvislosti so zberovým dvorom a tu bola požiadaná 

o stanovisko k procesu obstarávania Územného plánu zóny oblasti Ostrovná a Horná 

Vrbina. Prebiehajú veľké tlaky zo strany úradov, ktoré sa zaoberajú životným 

prostredím. Obec musela cez leto podávať informácie o kanalizácii, vodovodoch. Pani 

starostka sa dozvedela, že na Hornej Vrbine už nebudú vydávané povolenia na žumpy. 

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala, ako budú v tejto oblasti fungovať ľudia? 

Pani starostka odpovedala, že obec im to bude musieť vysvetliť. Pani starostka 

pokračovala, že dnes došiel na OÚ list od Ing. Závodnej, ktorá žiada odstúpiť od zmluvy, 

nakoľko nastúpila do nového zamestnania. Pani právna zástupkyňa sa opýtala, kto 

bude znášať náklady, lebo neukončený ÚP zóny je nepoužiteľný, teda zbytočný. 

Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že za toto niekto nesie zodpovednosť a nie je 

to obec. Na otázku pani právnej zástupkyne, či sa nedajú použiť doterajšie materiály, 

odpovedala, že dnes tam je úplne iná situácia, nakoľko bolo vydaných množstvo 

nových stavebných povolení. Je tam škoda okolo 17.000 € + negatívne dopady – 

nevysporiadané územia. 

- Jednu informáciu podala aj poslankyňa JUDr. Mária Fejes. Oznámila, že je veľmi 

komplikované nakladať s nezjedenými obedmi v jedálni ZŠ. Pani vedúca nikdy nevie 

dopredu koľko obedov ostane. Je trápne, ak niekomu obed sľúbia a na druhý deň obed 

k dispozícii nie je. Ako jediné vhodné riešenie prichádza do úvahy odovzdávať obedy 

zamestnancom obce, ktorí pracujú cez úrad práce ako osoby poberajúce DHN. Pani 

starostka potvrdila, že si tiež preštudovala zákony a všade s tým majú problémy. 

Navrhovaný spôsob je jediná možnosť ako naložiť s nezjedenými obedmi. 

- Zmena dátumu Dňa úcty k starším – tento sa uskutoční dňa 25. októbra 2019. 

- Pani starostka požiadala poslankyňu Ing Darinu Balkovú o vypracovanie VZN 

o neprijímaní žiakov do ZŠ Hamuliakovo z iných obcí. 

 

Na záver pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová poďakovala prítomným za účasť. 

Nasledujúce zasadnutie OZ sa stanovilo na dátum 24.10. o 17:00. Do prípravného výboru boli 

menované poslankyne Ing. Darina Balková a Ing. Juliana Krajčírová.  
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 Zapísala:  ........................................................  

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

 Overovatelia:   

  

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

     Ing. Darina Balková              Ing. Anna Paráková  


