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    Zápisnica   

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 12. 12. 2019.     
___________________________________________________________________________  

  

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

Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl 

 

Ospravedlnení poslanci: p. Ladislav Kránitz  

 

Verejnosť:          Podľa prezenčnej listiny 

  

P R O G R A M   rokovania: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Krátka správa starostky o výbere daní a poplatkov 
5. Rozpočtové opatrenia – informácia 
6. VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
7. Rozpočet 
8. Rôzne 
9. 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 z dnešného zasadnutie OZ sa ospravedlnil poslanec p. Ladislav Kránitz, právna 

zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková, hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková je PN. 

Pani starostka skonštatovala, že počet  poslancov je 6, OZ je uznášania schopné. Pani starostka 

tiež upozornila prítomných, že zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom i obrazom.  

  

 K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

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

Návrhová komisia:                  Ing. Juliana Krajčírová 

Hlasovanie:  

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

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

proti :    0     

zdržal sa:    0       
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neprítomný pri hlasovaní:    1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

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

doplňujúce návrhy, program bol prijatý v pôvodnom znení.   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

program rokovania.   

  

Hlasovanie:  

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

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

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:    1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Krátka správa starostky o výbere daní a poplatkov 
5. Rozpočtové opatrenia – informácia 
6. VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
7. Rozpočet 
8. Rôzne 
9. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

  

K bodu 4. Krátka správa starostky o výbere daní a poplatkov 
 
Pani starostka informovala, že v roku 2019 mala obec 1.613 daňových poplatníkov. Vyrúbené 

dane boli vo výške 109.979 €, zaplatených bolo 105.376 €, čo je cca 95,8%. Chýba 4.603 €, 

z čoho 4.000 € má zaplatiť jeden daňový poplatník, ktorý prisľúbil toto vyrovnať do konca roku 

2019, ďalších 4-6 poplatníkov dlžných po 100 €, celkovo 21 poplatníkov, z čoho dvaja sú 

problémoví, je to napr. spoločnosť v likvidácii. Celkovo však pani starostka skonštatovala, že 

je s výberom daní spokojná a to sa s výberom začalo až v septembri. 

Poplatníkov za komunálny odpad je v obci 1.179, vyrúbených daní 120.257 €, vybratých 

119.698 € teda 99,5%. Zvyšok predstavuje 9 poplatníkov, ktorí nezaplatili.   
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Poplatníci za rozvoj 93, vyrúbených 93.836 €, zaplatených k dnešnému dňu 42.700 €, 

v splatnosti je 28.105 €, jeden z poplatníkov sa odvolal, tento prípad bol zaslaný na finančnú 

správu. 14.140 € je v štádiu pred vymáhaním.  

Všeobecne financie obce za minulé roky, koncom roku 2018 boli opravné položky vo výške 

96.925 € za nezaplatené dane, komunálny odpad... z toho sa vymohlo 89.829 €, čo je 92,7%, 

zvyšok sa obec pokúsi ďalej vymáhať, ale ide o odsťahovaných občanov, prípadne 

o spoločnosti v likvidácii, takže to bude ťažké.   

Stav obecných účtov k 1.1.2019 – 258.211 €, k dnešnému dňu 324.470 €. Rezervný fond vo 

výške 27.985 € ostal nedotknutý.  

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenia - informácia 

  

Pani starostka uviedla, že bol realizovaný presun medzi kapitolami a to nasledovne:  

- Neviazané zdroje: 

-7.000 € kultúrny dom, časť energií bolo preúčtované na výdavky školy 

Bežné výdavky + 11.000 – školská jedáleň – vybavenie kuchyne  

za opatrovateľskú službu obec ušetrila 6.000 €, nakoľko je pani opatrovateľka dlhodobo PN.  

Výkon starostky a poslancov – ušetrených 10.000 € 

Vo verejnej zeleni sa úspora minula, nakoľko boli vyššie výdavky na kosenie, zakúpili sa nové 

ručné kosačky, píly a náradie. 

- Viazané zdroje: 

Presuny v rámci ZŠ. Príjem 12.000 na rekonštrukciu telocvične, kam boli tieto prostriedky aj 

vydané. 

 

K bodu 6. VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

  

Pani starostka uviedla, že návrh VZN bol riadne vyvesený, prišli k nemu tri pripomienky, ktoré 

boli zapracované: 

1. Pripomienku podala pani Mgr. Jarmila Tomečková, ktorá sa odvolala na vyhlášku 

MŽP SR – týka sa frekvencie odvozu bioodpadu. Pani starostka bola dlhšie 

v kontakte so spoločnosťou Marius Pedersen. Dohodli sa, že budú vyvážať 

bioodpad podľa vyhlášky v období marec – november. Ak sa pridá aj december, 

január a február, bude potrebné zvýšiť cenu.  

2. Pripomienka pani starostky Ing. Ludmily Goldbergerovej – nemeniť cenu za odvoz 

bioodpadu (22 vývozov za rok) 

3. Pripomienky poslankyne Ing. Dariny Balkovej, ktorá upozornila na to, že niektorí 

občania majú zaplatené malé nádoby na komunálny odpad, ale vynášajú veľké. 
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Preto navrhla, aby bola vydávaná nálepka, ktorou sa bude identifikovať taká 

nádoba, akú si občania zakúpili. 

Poslanci hlasovali o jednotlivých pripomienkach: 

 

Uznesenie č. 149-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 7/2019  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
doručenej Mgr. Jarmilou Tomečkovou, Kormoránia 12, Hamuliakovo zo dňa 28.11.2019, v 
ktorej navrhuje odvoz BRO každých 14 dní v období marec až november.  
 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Uznesenie č. 150-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doručenej starostkou Ing. 
Ludmilou Goldbergerovou zo dňa 5.12.2019 na úpravu sadzby za liter odpadov pre kombinácie 
ZKO + BRO zohľadňujúcej 22 vývozov BRO ročne.  
 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Uznesenie č. 151-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 7/2019  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
doručenej Ing. Darinou Balkovou, Fialková 41, Hamuliakovo zo dňa 5.12.2019, v ktorej 
navrhuje definovanie povinnosti označenia nádoby, za ktorú bol uhradený vyrubený poplatok, 
nálepkou. 
 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Bolo prijaté VZN č. 7/2019: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma VZN obce Hamuliakovo č. 7/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Pani starostka ešte dodala, že zvýšeniu daní sa v budúcnosti nevyhneme, všetky okolité obce 

tak učinili a nárast je veľký. Napr. v Petržalke sa dane zvýšili o 116%. 

 

K bodu 7. Rozpočet 

  

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Ľubice Jančokovej je prílohou č. 1 k tejto zápisnici. 

 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 152-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce Hamuliakovo k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020-2022 a k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2020. 
 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Návrh rozpočtu bol riadne vyvesený, prišla jedna technická pripomienka od poslankyne Ing. 

Juliany Krajčírovej, rozdeliť prostriedky určené na kultúru – a prostriedky naplánované na 

návštevu z družobnej obce presunúť do na to určeného podprogramu 1.4. 

 

Boli prijaté uznesenia: 

 

Uznesenie č. 153-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Rozpočtu na roky 
2020-2022 doručenej Ing. Julianou Krajčírovou  zo dňa 26.11.2019, v ktorej navrhuje presunúť 
z položky 8.2. kultúra finančné zdroje, ktoré boli naplánované na návštevu z družobnej obce 
Kerekegyháza (7000 eur) do kapitoly 1.4. reprezentačné. 
 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 
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Uznesenie č. 154-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje 1. rozpočet obce Hamuliakovo na rok 
2020 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
a podľa programovej štruktúry (príloha č. 1). 
 
a. bežný rozpočet 

- Bežné príjmy:    1.879.000,-  
- Bežné výdavky   1.774.900,- 

b. kapitálový rozpočet 
- Kapitálové príjmy                   646.000,- 
- Kapitálové výdavky               1.024.000,- 

c. finančné operácie 
- Príjmové finančné operácie      378.000,- 
- Výdavkové finančné operácie     105.000,- 

 
2. rozpočet rozpočtovej organizácie 
 

6.2 Základná škola 
a. príjmy celkom: 506.600,-  
b. výdavky celkom: 506.600,- 

v tom: bežné výdavky: 506.600,- 
z toho: 610,620: 425.600,-   

630,640: 81.000,- 
 

6.4 Školský klub detí 
a. príjmy celkom: 72.000,-  
b. výdavky celkom: 72.000,- 

v tom: bežné výdavky: 72.000,- 
z toho: 610,620: 63.500,- 
            630,640: 8.500,-  

 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Uznesenie č. 155-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie rozpočet Obce Hamuliakovo na 
roky 2020-2022 v členení:   
 

  

2020 2021 2022 
 

Bežné príjmy  1 879 900,00 

                            1 

992 400,00 2 114 400,00 

Kapitálové príjmy  646 000,00 0,00 0,00 
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Príjmové finančné operácie  378 000,00 0,00 0,00 

Rozpočtové príjmy spolu 2 903 900,00 1 992 400,00 2 114 400,00 

    
Bežné výdavky 1 774 900,00 1 829 500,00 1 929 300,00 

Kapitálové výdavky 1 024 000,00 20 000,00 20 000,00 

Výdavkové finančné operácie 105 000,00 105 000,00 105 000,00 

Rozpočtové výdavky spolu 2 903 900,00 1 954 500,00 2 054 300,00 

 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Rekapitulácia rozpočtu je prílohou č. 2 k tejto zápisnici 

 

K bodu 8. Rôzne 

 

Správa hlavnej kontrolórky obce Ing. Ľubice Jančokovej je prílohou č. 3 k tejto zápisnici.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 156-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky Obce 
Hamuliakovo z následnej finančnej kontroly č. 2/2019 – Kontrola aktuálnosti platných 
právnych noriem vo Všeobecne záväzných nariadeniach Obce Hamuliakovo.  
 

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

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

 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

V súvislosti so všeobecnými záväznými nariadeniami požiadala pani starostka Ing. Ludmila 

Goldbergerová poslankyňu JUDr. Máriu Fejes o novelizáciu VZN o opatrovateľskej službe.  

 

V budúcnosti sa tiež bude treba venovať VZN o mzdách v školstve, o žumpách, o chove 

domácich úžitkových zvierat, či cintorínu. 

 

K bodu 9. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ o 17:56. Zaželala 

prítomným veselé sviatky a všetko dobré do ďalšieho roku.  

 

Dátum nasledujúceho zasadnutia bol dohodnutý na 30.01.2020.  

Návrhová komisia: 
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JUDr. Mária Fejes 

Pán Štefan Olajec 

Pán Jozef Schnóbl 

 

 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

 

Overovatelia:   

  

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

     Ing. Darina Balková              p. Štefan Olajec  


