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    Zápisnica   

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  konaného 

dňa 14. 03. 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. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Krátka správa o činnosti obecného úradu a odpadovom hospodárstve  

5. Žiadosť Danubiana – Dunajský pavilón, zmeny a doplnky ÚP, hosť Ing. Polakovič 

6. Zmluva na poskytovanie BOZP, služby PO a preventivára obce 

7.  Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly 1/2019 – miestne dane 

k 31.12.2018  

8. Odsúhlasenie členov komisií a pracovná náplň komisií. 

9. Výruby stromov na pozemkoch obce  

10. Vysporiadanie obecných pozemkov v ZO a okolí a pozemku p. Kubinského  

11. Verejné osvetlenie - koncepcia 

12. Oprava uznesení zo zasadnutia OZ 1/2019, č. 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019 

13. Interná smernica verejného obstarávania – informácia 

14. Žiadosti občanov (p. Blcha, p. Kováčik, p. Hajdušeková, p. Smiščíková, p. Molnár) 

15. Rôzne / diskusia  

16. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie   

17. 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. Upovedomia 

prítomných, že zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom i obrazom a požiadala 

prítomných, aby vypli mobilné telefóny, nakoľko tieto rušia záznam. Tiež oznámila, že na 

zasadnutí sa bude používať nová zvuková technika a požiadala, aby boli všetky príspevky 

prednesené do mikrofónu.  
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:   Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz  

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

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. Nik z prítomných nemal 

pozmeňujúce návrhy a program bol prijatý. Obecné zastupiteľstvo  

 schválilo  

  

program rokovania bez zmien a doplnkov.   

  

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. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Krátka správa o činnosti obecného úradu a odpadovom hospodárstve  

5. Žiadosť Danubiana – Dunajský pavilón, zmeny a doplnky ÚP, hosť Ing. Polakovič 

6. Zmluva na poskytovanie BOZP, služby PO a preventivára obce 

7.  Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly 1/2019 – miestne dane 

k 31.12.2018  

8. Odsúhlasenie členov komisií a pracovná náplň komisií. 

9. Výruby stromov na pozemkoch obce  

10. Vysporiadanie obecných pozemkov v ZO a okolí a pozemku p. Kubinského  

11. Verejné osvetlenie - koncepcia 

12. Oprava uznesení zo zasadnutia OZ 1/2019, č. 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019 

13. Interná smernica verejného obstarávania – informácia 

14. Žiadosti občanov (p. Blcha, p. Kováčik, p. Hajdušeková, p. Smiščíková, p. Molnár) 

15. Rôzne / diskusia  

16. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie   

17. Záver  
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K bodu 4. Krátka správa o činnosti obecného úradu a odpadovom hospodárstve  

  

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

- 4.1 dane a poplatky – za rok 2018 má obec vymožiteľné dane a poplatky za komunálny 

odpad vo výške cca 36.000 €. Z toho dôvodu sa prešlo na intenzívnejšiu formu vymáhania 

a to písomne a telefonicky. Dodnes sa vymohlo už 75% pohľadávok. Systém vymáhania 

v obci sa zmení tak ako to ukladá zákon. 3 x pôjde občanom výzva, ktorá bude odovzdaná 

proti podpisu. Po nesplnení si povinnosti bude nasledovať exekúcia. 

- Elektronické doručovanie – tu mala obec rezervy, hoci máme zriadenú elektronickú 

schránku, nie je funkčne prepojená s účtovným systémom. Je potrebné prepojenie  v čo 

najkratšom čase softvérovo zrealizovať. 

- Poplatky za miestny rozvoj – obec evidovala jedno odvolanie voči poplatkom, ktoré bolo 

doručené aj na Finančnú správu. Odpoveď zo strany Finančnej správy znela, že poplatok je 

legitímny, odporučené boli formálne úpravy, po regulácii ktorých bude poplatok riadne 

vyrúbený. 

- Príprava dní obce – Obecné dni sa budú konať 21.-22.6.2019, zastrešovať ich bude 

poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová. 21.6. prebehne oficiálna časť: sv. omša, kladenie 

vencov, pietny akt. tiež sa odohrá futbalový zápas Starých pánov za medzinárodnej účasti 

partnerských obcí, ako aj volejbalový zápas. 22.6. prebehne kultúrny program, ktorý sa 

stále dolaďuje. 

- Právna subjektivita ZŠ – pani starostka kontaktovala právneho zástupcu ZMOS-u a spolu s 

p. riaditeľkou a ekonómkou navštívili okresnú úrad, odbor školstva, aby bol ozrejmený 

postup, ktorý predpokladá doladenie hospodárskych vzťahov, vysporiadanie priestorov. 

Všetky tieto úkony by sa mali stihnúť do septembra 2019, aby ZŠ mohla prejsť na právnu 

subjektivitu od začiatku nového školského roka. Čo sa týka školskej jedálne, pani starostka 

oznámila, že od 1.4.2019 nastupuje na miesto vedúcej pani Feherová, ktorá na rovnakej 

pozícii už pracovala, má teda skúsenosti. 

- Protihluková stena pri KD – OÚ oslovil projektanta -. Toto bude predmetom bodu 10 

- Projekty – Projekt MŠ – bolo zadané verejné obstarávanie, ktoré je momentálne na 

kontrole u riadiaceho orgánu a následne bude zverejnené vo vestníku. Projekt prevencie 

proti kriminalite – v mene obce bola podaná žiadosť na 3 prechody pre chodcov a 2 merače 

rýchlosti. Tiež bol podaný projekt na rekonštrukciu strechy telocvične. Občania budú 

priebežne informovaní v akom sú stave tieto naše žiadosti. 

- Odpadové hospodárstvo – Pani starostka uviedla, že hoci túto problematiku už raz 

predniesla, zopakuje aspoň najzákladnejšie informácie týkajúce sa odpadov. Tiež uviedla, 

že problematika nebola správne pochopená a je zneužívaná na zámerné očierňovanie 

obce. Ako každá iná, aj naša obec musí za odpady zaplatiť a tieto prostriedky musí vyzbierať 

od občanov. Začiatkom decembra boli tieto poplatky zákonom zvýšené. Obec Hamuliakovo 

produkuje veľmi veľa odpadu netriedeného odpadu, separovanie je na veľmi nízkej úrovni, 

tiež odpad privážaný na zberový dvor nie je roztriedený. Obec Hamuliakovo má mieru 

separovanie len 21%. V roku 2018 platilo Hamuliakovo povinný odvod za skládkovanie  

odpadu 4,90€/t. Tento rok sa už platí 10€/t, v roku 2020 to bude 22€/t a v roku 2021 27€/t. 

Z tohto jasne vyplýva, že buď budeme všetci separovať, alebo budeme všetci platiť takéto 

vysoké sumy.  Do separovania negatívne zasiahli dve zložky: 1. Niektorí občania majú stále 
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240 l nádoby na komunálny odpad a sem hádžu všetko 2. Do týchto čísel sa radí aj odpad 

vyvezený zo zberového dvora, kde bolo vlani 90 ton takéhoto netriedeného odpadu. Len 

pre uvedenie príkladu, Dunajská Lužná, ktorá je väčšia ako Hamuliakovo, nemala ani 

polovicu tohto odpadu. Pre zlepšenie situácie sa urobili tieto kroky: 1. nový prevádzkový 

poriadok pre zberový dvor, kde je presne uvedené, kto môže priviezť odpad. Občania 

dostali kartičku, ktorú musia predložiť spolu s občianskym preukazom pri vstupe na 

zberový dvor. Vyšlo sa v ústrety aj záhradkárom, pre ktorých bude zberový dvor otvorený 

aj v nedeľu 2 hodiny. 2. Na zberovom dvore bola zavedená elektrická energia 3. Zberový 

dvor bude monitorovaný kamerovým systémom. V rámci prevencie znečisťovania 

vyseparovaných odpadov budú uzamknuté zberové nádoby na sklo a kovy. Pani starostka 

požiadala občanov, aby odpady ako plast a papier nenosili do spoločných zberových 

nádob, nakoľko tieto slúžia pre bytové domy. Opätovne vyzvala všetkých, aby začali 

zodpovedne separovať. 

 

K bodu 5. Žiadosť Danubiana – Dunajský pavilón, zmeny a doplnky ÚP, hosť Ing. Polakovič.  

  

Ing. Polakovič v krátkosti predniesol požiadavku o čiastkové zmeny ÚP na druhej strane Dunaja 

v múzeu Danubiana, nakoľko táto katastrálna oblasť patrí obci Hamuliakovo. Výstavba tu bola 

dokončená v roku 2014 a teraz by sa mal zrealizovať technický priestor, kde sa budú 

vystavovať diela mladých autorov. Nový plánovaný pavilón bude venovaný Dunaju a jeho 

histórii. Pri múzeu sa nachádza len malé parkovisko, kde neustále riešia problémy s odpadkami 

a exkrementami. Ohradením priestoru a vytvorením parkoviska, by zobrali pod svoj patronát 

aj prislúchajúci les, o ktorý by sa starali. Predložil zmluvu s Vodohospodárskou výstavbou 

a deklaroval, že nový pavilón by mal byť otvorený v septembri 2020, aby mohli využiť 

alokované financie. Požiadal prítomných, aby vyšli v ústrety požiadavke múzea na zaradenie 

predmetného pozemku do Zmien a doplnkov územného plánu a tak aj obec Hamuliakovo 

prispela k vybudovaniu múzea na svetovej úrovni. Poslankyňa Ing. Anna Paráková navrhla, aby 

sa prešlo k diskusii a prijatiu uznesení súvisiacich so žiadosťou. O slovo požiadal poslanec pán 

Jozef Schnóbl. Povedal, že sa osobne pozná s riaditeľom múzea a že je za to, aby sa žiadosti 

vyhovelo, ale podotkol, že obec Hamuliakovo má viacero požiadaviek ohľadne ÚP. Pani 

starostka Ing. Ludmila Goldbergerová na to zareagovala, že žiadosť Danubiana by sa riešila 

formou zmien a doplnkov, kým ostatné žiadosti sa budú riešiť v rámci nového ÚP. O slovo 

požiadal poslanec pán Štefan Olajec, ktorý položil otázku pani starostke, ako je to s pozemkom 

pána Molnára, ktorý sa momentálne využíva na zberový dvor. Pani starostka odpovedala, že 

zatiaľ nedošlo k dohode a bude sa to riešiť. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová k tomuto 

poznamenala, že je proti tomu, aby sa so žiadosťou Danubiana riešili iné záležitosti. Požiadala, 

aby sme sa venovali tejto konkrétnej žiadosti. Poslanec Štefan Olajec oponoval, že pre obec je 

tiež akútny zberový dvor a že by sme mohli tieto dva projekty riešiť spolu. Poslankyňa Ing. 

Juliana Krajčírová odpovedala, že problematiku zberového dvora rieši obec od roku 2015 

a všetci sme svedkami toho, že nie je ľahké nájsť vhodný pozemok. Navrhla zvolať pracovnú 

skupinu doriešiť to mimo žiadosti Danubiana. Poslanec Jozef Schnóbl povedal, že musíme 

prioritne doriešiť zberový dvor. Pozemky, ktoré on doteraz navrhoval, boli vždy zamietnuté. 

Teraz máme k dispozícii krásny pozemok pri bufete, vieme sa dohodnúť s pánom Mezzeiom, 

ktorého zastupuje pán Kránitz st. Problém je, že sa tam zasadili stromy, za pár rokov tam bude 
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les a už bude problém riešiť zberový dvor. Pán poslanec apeloval na prítomných, aby zvážili 

možnosť použiť tento pozemok, lebo iný k dispozícii nemáme. Poslankyňa Ing. Darina Balková 

povedala, že vzhľadom na to, že sa pripravuje rozšírenie ochranného pásma vodného zdroja, 

táto žiadosť nemôže byť akceptovaná. Iba sa zdrží proces Danubiany. Poslanci Štefan Olajec 

a Jozef Schnóbl trvali na tom, že za pokus by to stálo. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa 

opýtala, kadiaľ by mala viesť cesta na zberový dvor. Poslanec Jozef Schnóbl odpovedal, že 

popri kanáli alebo cez les. Poslankyňa Ing. Darina Balková odpovedala, že je vrcholne 

nezodpovedné situovať zberový dvor do lesa. Našou úlohou je chrániť ho a nie ničiť. Pán 

poslanec Jozef Schnóbl sa obrátil na pani starostku a povedal, že chce vedieť, akú cenu žiada 

pán Molnár za svoje pozemky. Ako poslanec má vraj právo toto vedieť. Pani starostka 

odpovedala, že sa jej zdá nekorektné odpovedať, nakoľko rokovania stále prebiehajú. Ing. 

Anna Paráková skonštatovala, že je pozemok, ktorý navrhuje poslanec je v spoluvlastníckom 

podiele s pánom Mezzeiom, preto je to ešte na dlhý proces. Musí prebehnúť dohoda s p. 

Mezzeiom, deľbová zmluva a zápis v katastri. Hlavne ho upozornila, že ide o  posledný zvyšok 

lesa (4 %), ktorý zostal v katastri obce po budovaní vodného diela. Ďalej skonštatovala, že je 

možné obstarávať samostatne zmeny a doplnky  pre Danubianu a samostatne pre zberový  

dvor. Ona je za to, aby sa obstarávali zmeny a doplnky pre Danubianu samostatne a zároveň 

riešil pozemok pre zberový dvor. Poslanec Štefan Olajec navrhol, aby bo tento bod programu 

presunutý na nasledujúce zasadnutie OZ. Voči tomu namietala pani právna zástupkyňa JUDr. 

Soňa Gašková, ktorá povedala, že nie je možné meniť program, ktorý už bol prijatý. Do debaty 

vstúpila aj poslankyňa JUDr. Mária Fejes, ktorá tiež navrhla posúdiť žiadosť Danubiany na 

tomto zasadnutí a zberový dvor riešiť osobitne. Boli prijaté uznesenia: 

     

Uznesenie č. 38-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, na základe predloženej žiadosti od organizácie 
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o., Nám. Martina Benku 6, 811 07 Bratislava, 
zastúpenej jej riaditeľom JUDr. Vincentom Polakovičom súhlasí so zaradením časti parcely 
č.1338/30 (v rozsahu podľa priloženého výkresu) a parcely č. 1338/45, obe pozemky vo 
výmere spolu 5000m2, ktorých vlastníkom je Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 
842 04 Bratislava,  vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Senec na liste 
vlastníctva č. 269 a evidovaných ako parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, do návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie obce Hamuliakovo a so zmenou funkčného využitia 
predmetných parciel na občiansku vybavenosť, kultúrnu a spoločenskú (Múzeum moderného 
umenia – dunajský pavilón). 
  

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. 39-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí so zaradením parcely č.1338/62 vo výmere 
spolu 1079 m2, ktorých vlastníkom je Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 842 04 
Bratislava,  vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Senec na liste vlastníctva č. 269 
a evidovaných ako parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, do zmien a doplnkov č. 9/2019 
územného plánu obce Hamuliakovo.  
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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. 40-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, schvaľuje podľa zákona č. 369/1990 Zb., par. 11 
ods. 4 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obstaranie územného plánu obce 
Hamuliakovo, jeho zmeny a doplnky č. 9/2019.  
  

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. 41-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo,  súhlasí s uzatvorením zmluvy s organizáciou 
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o., Nám. Martina Benku 6, 811 07 Bratislava, 
za účelom refundácie nákladov spojených s obstarávaním územného plánu obce 
Hamuliakovo, jeho zmien a doplnkov č. 9/2019. 
  

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. 42-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo poveruje starostku obce Ing. Ludmilu 
Goldbergerovú na vykonanie obstarávania odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovacej dokumentácie, zmien a doplnkov č. 9/2019 územného plánu obce 
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)  

 

Uznesenie č. 43-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo poveruje starostku obce Ing. Ludmilu 
Goldbergerovú na obstaranie spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, zmien 
a doplnkov č. 9/2019 územného plánu obce 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 6. Zmluva na poskytovanie BOZP, služby PO a preventivára obce  

  

Pani starostka uviedla, že obec má povinnosť zo zákona, aby zabezpečila tieto služby. OÚ 

uskutočnil v januári 2019 prieskum trhu. Oslovené boli 4 firmy, 3 z nich poskytli informácie. 



7  

  

Najnižšiu cenovú ponuku mala firma ZETACO. Pripomienky neboli žiadne a tak bolo prijaté 

uznesenie:  

     

Uznesenie č. 44-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o dielo o poskytovaní 
služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce so spoločnosťou ZETACO, s.r.o., 
Kaštieľska 587, 900 43 Hamuliakovo, ktorá bola vybraná na základe výsledku verejného 
obstarania uskutočneného obcou Hamuliakovo zo dňa  14.02.2019.  
 

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)  

  

 

K bodu 7. Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly 1/2019 – miestne dane 

k 31.12.2018  

  

Pani hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková povedala, že kontrola bola zameraná na 

dodržiavanie uplatňovania zákona o miestnych daniach, overenie postupu správcu dane pri 

výkone správy so zameraním na daň z nehnuteľností za obdobie rokov 2017 a 2018. Kontrola 

bola prevedená náhodným výberom agendy právnických osôb a daňovníkov Hornej Vrbiny 

a Ostrovnej. Správu daní a poplatkov má na starosti jedna zamestnankyňa OÚ, ktorá 

spracováva agendu v systéme Korwin.  Konštatované boli porušenia zákona tým, že agenda 

daní z nehnuteľností neobsahovala zákonné náležitosti, chýbali povinné prílohy, správca 

nedodržiaval správny postup daňového konania v zmysle daňového poriadku, neboli dodržané 

lehoty splatnosti, v povinných prípadoch výmery neboli doručené elektronicky. Na platobných 

výmeroch správca nesprávne, resp. vôbec nevyznačoval právoplatnosť a vykonateľnosť 

rozhodnutia. Nebola vykonávaná priebežná finančná kontrola, obec nevyrubovala pokuty za 

oneskorené daňové priznania a sankčné úroky. Tiež zaregistrovala nezrovnalosti vo výmere 

daní pri rekreačných chatách a rekreačných domoch. Pani kontrolórka odporučila vypracovať 

vnútorný predpis obce v súvislosti so zákonným vymáhaním pohľadávok. Návrh správy 

predložila dňa 28.02.2019, prerokovaný bol so zodpovednými osobami dňa 8.3.2019 . 

Prílohou správy sú aj námietky, resp. vysvetlenia zodpovednej pracovníčky OÚ. Tá v nej 

uviedla, že elektronická komunikácia nebola umožnená, lebo hoci obec má elektronickú 

schránku, nebola ešte prepojená. Taktiež mala zamestnankyňa príkaz neposielať výzvy 

a nevymáhať nedoplatky.   

Pani právna zástupkyňa obce ešte upresnila, že výmery daní pri rekreačných domoch sa 

nerobia na základe trvalého alebo prechodného pobytu, ale na základe toho, či ide o dom na 

trvalé bývanie, alebo rekreáciu. Zdôraznila, že toto je treba rozlišovať. Námietky sú prílohou 

č.1 k tejto zápisnici. Bolo prijaté uznesenie. 

  

Uznesenie č. 45-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 
Hamuliakovo z následnej finančnej kontroly č. 1/2019, týkajúcej sa kontroly plnenia príjmov 
obce, overenia postupu správcu dane pri výkone správy miestnych daní vo vybraných 
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lokalitách so zameraním sa na daň z nehnuteľností, vrátane stanoviska správcu dane k tejto 
správe.  
 
  

K bodu 8. Odsúhlasenie členov komisií a pracovná náplň komisií  

  

Pani starostka vyzvala jednotlivých predsedov komisií, aby predniesli svoje návrhy a predstavili 

členov komisií.  

Ako prvá bola predstavená komisia finančná, pre správu obecného majetku a bytová v zložení: 

- Eva Koricina, 

- Mária Gašpareková, 

- Ing. Ladislav Fehér, 

- Soňa Teleková, 

- Gabriela Matúšová. 

 

Predseda komisie pán Štefan Olajec povedal, že oslovil týchto ľudí pretože majú skúsenosti 

v danej oblasti. O slovo požiadala hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková, ktorá 

ozrejmila funkciu a úlohu komisií. Povedala, že je to poradný, iniciatívny a kontrolný  orgán, 

ktorého úlohou je kontrolovať činnosť OÚ, z čoho jasne vyplýva, že členmi komisií by nemali 

byť pracovníci OÚ. Komisie by mali byť tvorené poslancami a občanmi, ktorí majú na to 

odborné znalosti a zdatnosti. Členmi komisií by nemali byť zamestnanci, nemalo by dochádzať 

ku konfliktu záujmov.  Pani kontrolórka ďalej pokračovala, že videla návrh členov stavebnej 

komisie, kde je nominovaný napr. pán Spáčil, ktorý zastupuje developerov. Aj tu vidí konflikt 

záujmov. Tiež vyjadrila výhradu voči menovaniu pána Ladislava Fehéra do finančnej komisie. 

Uviedla, že ako bývalý hlavný kontrolór zanechal po 12 rokoch práce pre obec 1 a pol stranovú 

správu a žiadne iné dokumenty. Apelovala na poslancov, aby si veľmi dobre rozmysleli, koho 

do komisií menujú. Reagoval poslanec pán Štefan Olajec. Povedal, že kontroloval okolité obce 

a všade sú komisie tvorené z odborníkov, zamestnancov OÚ a verejnosti. K osobe pána Fehéra 

uviedol, že dnes pracuje na významnom poste – ministerstve ako štátny radca, čo svedčí o jeho 

kvalitách. Pani hlavná kontrolórka sa opýtala pána poslanca, že či sa mu zdá normálne, že 

kontrolór skartuje všetky doklady, ktoré vypracoval za 12 rokov práce pre obec. Povedala, že 

pán poslanec tu sedel aj predchádzajúce 4 roky a vedel o tom. Pán poslanec odpovedal, že to 

je jej názor, on považuje pána Fehéra za vhodného člena komisie. Poslankyňa Ing. Anna 

Paráková povedala, že zdieľa názor pani hlavnej kontrolórky. Rovnako vidí v tom spor záujmov 

pri plnení funkcií komisie. Zamestnanci OÚ majú byť prizvaní do komisie, ale nemali by byť jej 

členmi. O slovo požiadal poslanec Jozef Schnóbl. Na margo osoby pána Spáčila povedal, že je 

to študovaný človek a zároveň zástupca občanov. Je to odborník a preto sa naňho obrátil. 

Obrátil sa na pani právnu zástupkyňu a opýtal sa jej, či má hlavná kontrolórka obce právo 

vyjadrovať sa ku komisiám. Pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková odpovedala, že na to 

právo má. Prítomní ešte debatovali o tom, kto bol doteraz členom komisie, aká bola pracovná 

náplň, atď.  Bolo prijaté uznesenie: 
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Uznesenie č. 46-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, v súvislosti z uznesením č. 5/2019, schvaľuje  
členov komisie finančnej, pre správu obecného majetku a bytovej v zložení: 

- Eva Koricina, 

- Mária Gašpareková, 

- Ing. Ladislav Fehér, 

- Soňa Teleková, 

- Gabriela Matúšová. 

   

Schválené v počte hlasov 4 (JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, p. Jozef 

Schnóbl)  

Proti 3 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková)  

 

Komisia kultúrna – predsedníčka Ing. Juliana Krajčírová navrhla nasledujúcich členov: 

- Zuzana Bognárová, 

- Ing. Silvia Szekeresová 

- Ing. Gabriella Čermáková 

- Jaroslav Lacuška. 

Všetci sú známi, angažujú sa v obci, nik nie je zamestnancom OÚ. Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 47-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, v súvislosti z uznesením č. 6/2019, schvaľuje 
členov kultúrnej komisie v zložení: 

- Zuzana Bognárová, 

- Ing. Silvia Szekeresová 

- Ing. Gabriella Čermáková 

- Jaroslav Lacuška. 

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)  

 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci, ktorej predsedníčkou je JUDr. Mária Fejes má byť 

zložená z členov: 

- Marcela Horváthová, 

- Gabriela Tóthová, 

- Jana Világi, 

- Mária Zsoldosová. 
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Poslankyňa JUDr. Mária Fejes uviedla, že pani Marcelu Horváthovú si vybrala preto, že 

pracuje s bytmi, ľuďmi, má na starosti sociálne veci a je v tejto problematike zbehlá. Myslí si, 

že môže byť pre komisiu veľkým prínosom, hoci aj je zamestnankyňou OÚ. Bolo prijaté 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 48-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, v súvislosti z uznesením č. 8/2019, schvaľuje  
členov komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci: 

- Marcela Horváthová, 

- Gabriela Tóthová, 

- Jana Világi, 

- Mária Zsoldosová. 

   

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Darina Balková , JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, p. 

Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl)  

Proti 2 (Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková)  

  

 Komisia ochrany životného prostredia, ktorej predsedom je pán Ladislav Kránitz má mať 

týchto členov: 

- Ján Jandačka, 

- Blažej Nagy, 

- Zdenek Puček. 

Predseda komisie predstavil navrhovaných členov. Poslankyňa Ing. Anna Paráková sa opýtala, 

či navrhnutí členovia budú po odbornej stránke nápomocní obecnému zastupiteľstvu, pretože 

preto sa zriaďujú komisie a teda komisia má byť zložená z odborníkov. Pán poslanec 

odpovedal, že nie sú odborníci, ale sa učí a niekde musel začať. Vyskúša ako to navrhol 

a neskôr sa uvidí. Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 49-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, v súvislosti z uznesením č. 10/2019, schvaľuje  
členov komisie na ochranu životného prostredia v zložení: 

- Ján Jandačka, 

- Blažej Nagy, 

- Zdenek Puček. 

   

Schválené v počte hlasov 5 (JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová p. Ladislav Kránitz, p. 

Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl)  

Proti 2 (Ing. Darina Balková, Ing. Anna Paráková)  

Zloženie komisie pre výstavbu. 
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O slovo požiadal obyvateľ Hamuliakova pán Jozef Sorokáč. Na úvod uviedol, že bol označený 

ako človek, ktorý nemá pre stavebnú komisiu dostatočnú odbornosť. On ale vo veku 21 rokov 

založil stavebnú firmu, ktorú viedol 4 roky. Nemá síce pečiatku, ale má skúsenosti aj z otcovej 

stavebnej firmy. Keď sa nasťahoval do Hamuliakova, mnoho vecí sa mu nepáčilo, začal sa 

zaujímať o dianie v obci, až sa dostal do stavebnej komisie. K danej téme by chcel povedať, že 

plne súhlasí s Ing. Ľubicou Jančokovou, pani kontrolórkou, že niektorí ľudia nie sú morálne 

vhodní do komisií. Myslí si, že človek platený developermi nemôže mať nestranný názor.  

Pani starostka poďakovala za príspevok a vyzvala návrhovú komisiu na prednesenie uznesenia: 

 

Uznesenie č. 49-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, v súvislosti z uznesením č. 12/2019, schvaľuje  
členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a pre dopravu v zložení: 

- Mgr. Tomáš Spáčil, 

- Mgr. Martin Tóth, 

- Ing.arch. Mirka Valková,  

- Ing. Arch. Viktor Biloruský, 

- Ing. Blažiček Branislav, 

- Dr. Mango Ladislav. 

 

Schválené v počte hlasov 4 (JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, p. Jozef 

Schnóbl)  

Proti 3 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková)  

Poslankyňa Ing. Anna Paráková upozornila, že je potrebné aktualizovať Štatút obce. 

Vypracovať by ho mali predsedovia komisií. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes sa na túto úlohu 

podujala. 

Pani starostka obce pripomenula, že stále nie sú obsadené komisie verejného poriadku, 

komisia športová a komisia pre školstvo. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes povedala, že oslovila 

niektorých ľudí, ktorí aj boli predtým členmi týchto komisií, ale všetci uviedli, že v prípade 

komisie verejného poriadku, je to veľmi nevďačná funkcia. Pani starostka vyzvala aj rodičov 

detí z MŠ a ZŠ. Navrhla alternatívu zriadenia pracovnej skupiny. Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Alena 

Maschkanová povedala, že školská komisia je veľmi potrebná, chýba množstvo VZN, ktoré 

treba doplniť. Povedala, že osloví rodičov, ale chce vedieť, kto to bude zastrešovať.   

 

K bodu 9. Výruby stromov na pozemkoch obce 

  

Pani starostka oznámila, že na OU boli doručené doručené viaceré žiadosti o výrub stromov, 

ktoré sú na obecných pozemkoch. O takýchto výruboch rozhodujú poslanci a ako úrad pre 

výrub nám bola určená Dunajská Lužná.  

Žiadosť pán Drnaj – reagoval predseda komisie pre životné prostredie pán Ladislav Kránitz. 

Povedal, že stromy nespôsobujú újmu na majetku. Je za to, aby boli čiastočne orezané, ale nie 

je za výrub.  
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Žiadosť pán Ondruš – ide o stromy na ihrisku. Mali by sa orezať teraz kým na to ešte stačí naša 

technika. 

Žiadosť pani Oleňová – ide o zdravotný orez lipy. Manželia Oleňovci boli prítomní na zasadnutí. 

Povedali, že nechcú lipu vyrúbať, len orezať, aby nezasahovala do elektrického vedenia. Tiež 

je blízko MŠ, lipa by mala byť upravená tak, aby nikomu neublížila. 

Žiadosti pani Kirethová a Razgzel – tento strom odporučil pán Kránitz vyrúbať. Obrátil sa na 

poslankyňu Ing. Darinu Balkovú, či bola dané stromy pozrieť. Odpovedala, že áno. Poslankyňa 

Ing. Anna Paráková potvrdila, že boli dané stromy pozrieť a tiež, že zisťovala vlastníkov 

pozemkov, na ktorých stromy rastú. Niektoré z nich nerastú na obecných pozemkoch, a to 

strom zo žiadosti pani Oleňovej je na pozemku pani Horváthovej a stromy zo žiadosti pani 

Kirethovej a p. Razgyela sa nachádza na pozemku pána Šimka. Môžu byť upravené len na 

základe písomného súhlasu vlastníkov pozemkov. Poslankyňa Ing. Darina Balková upozornila, 

že zásah nesmie presiahnuť 10%  z koruny stromu, aby nebol potrebný súhlas OÚ. O slovo 

požiadal poslanec Štefan Olajec, ktorý povedal, že by sa rád vrátil k stromom na futbalovom 

ihrisku. Stromy sa orezávali v roku 2015 aj 2017 a zase rastú, znehodnocujú ihrisko. Už sme za 

orezy dali niekoľko 1000 €. Stále máme sťažnosti. Bolo by dobre zvážiť ešte raz ponuku 

obyvateľov, ktorí ponúkli aj náhradnú výsadbu. Odpovedala poslankyňa Ing. Darina Balková, 

uviedla, že musí tieto informácie uviesť na správnu mieru. Neplatilo sa niekoľko 1000 €, bolo 

zaplatené len za prenájom plošiny, nakoľko orezy urobili zamestnanci obce. A to, že stromy 

rastú, je normálne treba ich len orezať. Čo sa týka ponuky občanov, títo neboli ochotní zaplatiť 

spoločenskú hodnotu týchto zdravých stromov a namiesto nich ponúkli vysadenie borovice 

čiernej, ktorá do týchto končín vôbec nepatrí. Pán poslanec odpovedal, že sa chcel len vrátiť 

k tejto téme, lebo stromy už naozaj poškodzujú ihrisko. Boli prijaté uznesenia: 

  

 Uznesenie č. 51-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo nevyhovuje žiadosti pána Ing. Slavomíra Drnaja, 
evidovanej pod spisovou značkou 244/2019 zo dňa 4.3.2019, týkajúcej sa výrubu 12 ks drevín 
nachádzajúcich sa na obecnom pozemku parc. č. 1449/5 registra „C“ katastra nehnuteľností. 
  

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. 52-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti pána Mgr. Tomáša Ondruša, 
evidovanej pod spisovou značkou 279/2019 zo dňa 11.03.2019, týkajúcej sa orezania stromov 
len do miery 10% koruny stromu, nachádzajúcich sa na obecnom pozemku parc. č. 640/12 
registra „C“ katastra nehnuteľností. 
  

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. Vysporiadanie obecných pozemkov v ZO a okolí a pozemku p. Kubinského  
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Pani starostka oznámila, že obec dostala k tomuto bodu dostala posudok. Ide o pozemky 

z oblasti záhradkárskej osady a pri malej hrádzi. Poznamenala, že by bolo vhodné, aby tento 

bod prevzala pracovná skupina, ktorá by mala zistiť všetky podmienky a zákonitosti, ako aj 

spoluúčasť vo vlastníctve. Nastolila tiež otázku, či obec vôbec má záujem všetky tieto pozemky 

odpredať. Poslanec Štefan Olajec dodal, že by bolo dobre spočítať, koľko by to činilo, a na 

základe toho podniknúť ďalšie kroky. Pani starostka sa opýtala prítomných, kto by mal záujem 

sa na túto úlohu podujať? Pripomenula, že by to mala byť práve stavebná a finančná komisia 

v súčinnosti. Poslanec Jozef Schnóbl, predseda stavebnej komisie oponoval, že to nie je 

o komisiách, k tomuto je potrebná prítomnosť starostky a právnej zástupkyne. Tiež pán 

Petheő by mal byť prítomný. Poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že ona by naopak 

nezačínala cenou, ale najprv zmapovala to, čo máme – teda je potrebné spraviť audit 

pozemkov a potom treba rozhodnúť, čo ideme predať a podľa toho o aké pozemky ide, by sme 

sa následne rozhodovali za čo. Pani starostka požiadala poslanca Jozefa Schnóbla, aby zvolal 

pracovnú skupinu. Pani hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková dodala, že obec má 

povinnosť robiť inventarizáciu majetku obce, t.j. nehnuteľností, ktoré vlastní. Treba fyzicky 

prejsť a zmapovať túto lokalitu. Potom neskôr aj ďalšie. Pán poslanec Štefan Olajec 

pripomenul, že za týmto účelom sa robil aj rozpočet na softvér, ktorý by tieto úkony obsiahol. 

Pani hlavná kontrolórka to potvrdila, na tieto účely je v rozpočte vyčlenených 5.000 €.   

Predsedovia komisie stavebnej a finančnej  súhlasili, že spoločne zvolajú pracovnú skupinu. 

Bolo prijaté uznesenie: 

   

 

Uznesenie č. 53-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo, za účelom spracovania žiadosti pána JUDr. Imricha 
Petheőa, evidovanej pod spisovou značkou 177/2019 zo dňa 14.02.2019, o odkúpenie 
pozemkov v záhradkárskej osade a jej okolí určuje pracovnú skupinu v zložení Jozef Schnóbl 
a Štefan Olajec. 
  

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)  

 

V súvislosti s pozemkom pána Kubinského sa pri meracích prácach zistilo, že obec zaberá 22 

m2 z pozemku pána Kubinského a pán Kubinský zaberá 85 m2 pozemkov obce. Pani Starostka 

mala stretnutie s pánom Kubinským, obe strany majú záujem na vysporiadaní, ktoré môže mať 

dve podoby: a) vymeniť 22 m2 a zvyšok priamo predať, alebo b) 22 m2 urobiť prevod z dôvodu 

osobitného zreteľa a 63 m2 by pán Kubinský odkúpil za cenu 42 €/m2. V tomto prípade by 

nebolo potrebné vypracovať posudok. Pani starostka požiadala poslancov, aby rozhodli. Bolo 

prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 54-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s návrhom starostky obce Ing. Ludmily 
Goldbergerovej na vysporiadanie susediacich nesprávne oplotených pozemkov vo vlastníctve 
obce Hamuliakovo na jednej strane (pozemky parc. č. 148/7 a 148/2 registra „C“ katastra 
nehnuteľností) a pozemku vo vlastníctve pána Pavla Kubínskeho a pani Eleny Kubínskej, rod. 
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Radičovej (pozemok parc. č. 150/3 registra „C“ katastra nehnuteľností), a to priamym 
predajom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov;  
forma realizácie: v rozsahu vzájomne zabratej výmery 22m2 uzatvorením zámennej zmluvy a 
vo zvyšnom rozsahu 63 m2 odčlenením novovzniknutej parcely geometrickým plánom 
a formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu: ......... EUR 1/m2, kde ako predávajúci bude 
vystupovať obec Hamuliakovo a ako kupujúci Pavel Kubínský a Elena Kubínska, rod. Radičová.  
 
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. Verejné osvetlenie - koncepcia  

  

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová povedala, že touto otázkou sa intenzívne 

zaoberáme už dlhé roky. Je treba zmapovať stav, vypracovať projekt, v ktorom sa zhodnotí, 

kde a čo treba spraviť.  Treba odsledovať okolité obce a poučiť sa z ich chýb. Súčasťou 

projektovej dokumentácie by mala byť správa Generelu a záväzné parametre pre osvetlenie 

budované developermi. Treba tiež vybrať firmu, ktorá je spoľahlivá, skúsená a dobrá. 

Rekonštrukcia by mala byť preinvestovaná z úspor elektrickej energie a návratnosť by mala 

byť plus mínus 10 rokov. To je šanca dať osvetlenie aj tam, kde dnes nie je. Požiadala 

prítomných, aby sa vyjadrili a dali súhlas na vypracovanie špecifikácie. Poslanec Štefan Olajec 

povedal, že by sme mohli osloviť firmu, ktorá nám robila audit a požiadať ju o jeho odpredanie. 

Pani starostka odpovedala, že k tejto firma sa dopátrala, ale problém je v tom, že čo bolo 

aktuálne v roku 2014 je dnes už zastaralé.  Audit z toho obdobia nezahŕňal mnohé ulice, ktoré 

sú dnes súčasťou Hamuliakova. Cena za audit sa bude pohybovať cca 2.500 – 3.000 €, to však 

bolo zahrnuté v rozpočte. Pani starostka položila otázku, či v tom chceme pokračovať. Bolo 

prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 55-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s uskutočnením prieskumu trhu na 

projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ a poveruje ním starostku 

obce Ing. Ludmilu Goldbergerovú 

  

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 12. Oprava uznesení zo zasadnutia OZ 1/2019, č. 32/2019, 33/2019, 34/2019, 

35/2019  

  

Uznesenie č. 56-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo zrušuje uznesenia č. 32/2019, č. 33/2019, č. 
34/2019 a 35/2019 zo dňa 24.01.2019. 
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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. 57-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo v súlade s predchádzajúcim uznesením č. 78-
OZ/2018 súhlasí podľa Zákona 50/1976 Zb., par. 19 s čiastočnou úhradou nákladov za 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu obce Hamuliakovo, jeho 
Zmien a doplnkov 8/2015 Vodohospodárskou výstavbou, š.p., Karloveská 2, Bratislava, vo 
výške 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. 58-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo v súlade s predchádzajúcim uznesením č. 78-
OZ/2018 súhlasí podľa Zákona 50/1976 Zb., par. 19 s čiastočnou úhradou nákladov za 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu obce Hamuliakovo, jeho 
Zmien a doplnkov 8/2015 Tiborom Ivancsaiom, vo výške 1701 €. 
  

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. 59-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo v súlade s predchádzajúcim uznesením č. 78-
OZ/2018 súhlasí podľa Zákona 50/1976 Zb., par. 19 s čiastočnou úhradou nákladov za 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu obce Hamuliakovo, jeho 
Zmien a doplnkov 8/2015 Jánom Schwingerom, vo výške 1779 €.  
  

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. 60-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo v súlade s predchádzajúcim uznesením č. 78-
OZ/2018 súhlasí podľa Zákona 50/1976 Zb., par. 19 s čiastočnou úhradou nákladov za 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu obce Hamuliakovo, jeho 
Zmien a doplnkov 8/2015 Annou Kollárovou, vo výške 1908 €. 
  

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 13. Interná smernica verejného obstarávania - informácia  
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Pani starostka informovala, že vyšla novela zákona o verejnom obstarávaní, je vypracovaná 

nová interná  smernica, ktorú rozposlala poslancom.  

  

K bodu 14. Žiadosti občanov (p. Blcha, p. Kováčik, p. Hajdušeková, p. Smiščíková, p. Molnár) 

  

 Žiadosti pána Blchu, pán Kováčika a tiež Ing. Ballaschovej sa týkajú ulice Poľná. K danej situácii 

sa vyjadrila právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková. Povedala, že pán Kováčik odkazuje 

na mimoriadnu situáciu. Stav nie je mimoriadny, je to dlhodobý stav.  Poslanci danú tému 

rozoberali, padali otázky typu: „prečo sa susedia nevedia dohodnúť?“ Pani starostka 

informovala, že pán Kováčik prichádza často na OÚ, obec však v tomto smere nevie podniknúť 

žiadne kroky. Obec tieto pozemky nepredávala, každý s tých pozemkov bol vo vlastníctve 

konkrétnych osôb. Padli aj návrhy na premostenie, čo by bolo veľmi náročné. Hovorilo sa tiež 

o novopostavenom plote MUDr. Janeka, ktorý bude musieť byť pravdepodobne odstránený. 

Poslanec Štefan Olajec skonštatoval, že žiadosť je na stole a OÚ ju má riešiť. Nechápe, prečo 

by sa žiadosťou mali zaoberať poslanci. OZ môže akurát tak zvolať stretnutie s občanmi, kde 

sa bude hľadať riešenie. To nie je spor medzi obcou a ľuďmi, ale ide o susedské vzťahy. 

Zareagovala poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová, ktorá povedala, že obec dala povolenie MUDr. 

Janekovi na stavu plota, obec teda spôsobila túto patovú situáciu. Pani právna zástupkyňa 

povedala, že procesne by to malo byť vybavené pracovníkom OÚ. Žiadateľom treba poslať 

odpoveď.  Poslankyňa JUDr. Mária Fejes povedala, že z hľadiska vlastníckych práv obec nie je 

kompetentná rozhodnúť. Prítomní sa zhodli na tom, že ak jeden zo žiadateľov bude žalovať 

pani Szabovú, súd rozhodne a podľa rozsudku budeme postupovať všetci. Pani starostka 

oznámila, že občanom bude zaslané odporúčanie, aby tento spor riešili súdnou cestou. 

Poslanec Štefan Olajec ešte dodal, že zvolá pracovné stretnutie všetkých zainteresovaných 

a ak sa nenájde riešenie, dá sa im odporúčanie obrátiť sa na súd. Stretnutie by mohlo byť 23.3. 

alebo 3.4.2019 o 18:30. 

Žiadosť pani Hajdušekovej – osadenie košov na psie exkrementy, koše budú osadené 

Žiadosť pani Smiščíkovej – bola doriešená interne 

Žiadosť pána Molnára – výmena prideleného bytu. Pani právna zástupkyňa našla riešenie, kde 

sa to dá dohodnúť formou prenájmu so súhlasom obce. Musí to byť odsúhlasené Obecným 

zastupiteľstvom. (paragraf 7 ods.3) 

 

K bodu 15. Rôzne / diskusia  

 

15.1. Poslanec Štefan Olajec sa opýtal, či obec nemá prostriedky, ako postihnúť majiteľ auta, 

ktoré už dlhšiu dobu parkuje na parkovisku pred ZŠ. Niektorí obyvatelia okolitých domov majú 

problém vyjsť na ulicu. Pani starostka odpovedala, že zisťovala, čo sa s tým dá robiť. Auto 

parkuje na parkovisku a preto nemôže byť ani odtiahnuté, ani inak postihnuté. Poslankyňa Ing. 

Anna Paráková sa podujala, že zistí, či obec môže aspoň vyrúbiť parkovné. 

15.2 Zakúpenie softvéru pre prepojenie účtovného programu na e-komunikáciu. Bolo prijaté 

uznesenie: 
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Uznesenie č. 61-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s obstaraním softvéru na prevádzkovanie E 
- komunikácie v hodnote do 10 000,- EUR. 
  

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 14. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie / záver  

 

Návrhovú komisiu budú tvoriť poslanci:  

Ing. Juliana Krajčírová 

Ing. Anna Paráková 

Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční  11.4.2019 o 17:00 v KD. 

 

Pani starostka ukončila zasadnutie OZ o 22:47.  

  

Počet príloh: 1  

  

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

Overovatelia:   

  

 

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

     Ing. Juliana Krajčírová               p. Ladislav Kránitz  


