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Zápisnica 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo,  konaného 

dňa 16. 05. 2019.     
___________________________________________________________________________  

  

Prítomní poslanci: Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna 

Paráková, p. Jozef Schnóbl  

 

Ospravedlnení poslanci: JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec 

  

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. Informácia Dni obce a MDD – Ing. Krajčírová  

6. o 17.30 hod Prevzatie verejného osvetlenia ulica Pastierska a informácia Audit 

verejného osvetlenia  

7. VZN č. 1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa 

školských zariadení na území obce Hamuliakovo  

8. Zmluva Datalan – modul prepojenia registratúry na ÚPVS  

9. Zberový dvor – kúpa pozemku   

10. Zmluva Úsvit pri Dunaji, PD – nájom pôdy  

11. Oprava uznesenia č. 54/2019  

12. Žiadosti a rôzne   

- p. Lörincz s manž. – zrušenie predkupného práva  

- p. Horváth – prenájom obecného pozemku  

- p. Vas – súhlas s postavením altánku  

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 dvaja poslanci sa ospravedlnili. Skonštatovala, že počet  poslancov je 5, 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, Ing. Anna Paráková  

Návrhová komisia:  p. Ladislav Kránitz, p. Jozef Schnóbl  

Hlasovanie:  

za:                                5 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová,  p. Ladislav 

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

proti :    0    zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:     2 (JUDr. Mária Fejes,  p. Štefan Olajec) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

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

návrhy, program bol odsúhlasený v pôvodnom znení. Obecné zastupiteľstvo obce 

Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

program rokovania.   

  

Hlasovanie:  

za:                                5 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová,  p. Ladislav 

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

proti :    0    zdržal sa:    0     

neprítomní pri hlasovaní:     2 (JUDr. Mária Fejes,  p. Štefan Olajec) 

  

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. Informácia Dni obce a MDD – Ing. Krajčírová  

6. o 17.30 hod Prevzatie verejného osvetlenia ulica Pastierska a informácia Audit 

verejného osvetlenia  

7. VZN č. 1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa 

školských zariadení na území obce Hamuliakovo  

8. Zmluva Datalan – modul prepojenia registratúry na ÚPVS  

9. Zberový dvor – kúpa pozemku   

10. Zmluva Úsvit pri Dunaji, PD – nájom pôdy  

11. Oprava uznesenia č. 54/2019  

12. Žiadosti a rôzne   



3  

  

- p. Lörincz s manž. – zrušenie predkupného práva  

- p. Horváth – prenájom obecného pozemku  

- p. Vas – súhlas s postavením altánku  

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

  

K bodu 4. Krátka správa o činnosti obecného úradu   

  

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

- 4.1 nedoplatky občanov -  Informácia, že boli zaslané všetky výmery za komunálny odpad 

na rok 2019. 95% peňazí je vybratých, ostáva vybrať ešte cc 6.500 €. Čo sa týka nedoplatkov 

z rokov 2016, 2017, 2018, tu ostalo vybrať ešte 5.500 €. Väčšinou ide o občanov zo 

záhradkárskej oblasti, ale aj z nájomných bytov. Tu sa bude postupovať tým spôsobom, že 

podmienkou pre predĺženie nájomnej zmluvy bude zaplatenie všetkých nedoplatkov. Ak 

občania nezaplatia, dostanú druhú výzvu s lehotou splatnosti 15 dní. Potom sa pristúpi 

k exekúcii.  

- 4.2 Poplatok za rozvoj – vybratých bolo 284.700 €, očakáva sa ešte 53.600 €, ktoré sú 

splatné, alebo budú zaplatené v splátkach 

- 4.3 Portál Sk – uvedený do prevádzky 

- 4.4 Sťažovatelia  - pani starostka uviedla, že veľmi veľa času zaberá pracovníkom OÚ 

venovať sa denne tým istým sťažovateľom. Obyvatelia obce by si mali uvedomiť, že nie je 

možné venovať čas denne tým istým osobám a tým istým sťažnostiam. Obec rieši 

množstvo iných záležitostí a problémov. 

- 4.5 Dotácia z Úradu vlády SR – bola pridelená obci Hamuliakovo na opravu strechy 

telocvične, čo je veľmi pozitívna správa, nakoľko sa telocvičňa nachádza vo veľmi zlom 

stave. 

- 4.6 Uznesenia – pani starostka skonštatovala, že väčšina uznesení je splnená. Nedoriešená 

je príprava na právnu subjektivitu ZŠ.  Pripravené sú návrhy zmlúv. Tým, že sa ZŠ nachádza 

vo viacerých budovách, rozrátavanie nákladov bude trochu zložitejšie. Na tejto úlohe 

pracuje ekonómka, ako aj hlavná kontrolórka obce. Ako sa už hovorila na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ, je potrebné spraviť inventarizáciu majetku. Pani starostka uviedla, že danú 

tému preberie s poslancom p. Štefanom Olajcom predsedom finančnej komisie. 

- 4.7 Informácia o zakúpení kosačky 

- 4.8 Refundácia nákladov na obstaranie ÚP ZaD  pani starostka informovala, že bola 

zaplatená jediná faktúra a to pani Kollárovou. Pohľadávka voči Vodohospodárskej výstavbe 

zatiaľ nebola zaslaná. 

- 4.9 Výzva na dostavbu MŠ – pani starostka uviedla, že nemá dobré správy z Bratislavského 

samosprávneho kraja, kde majú personálny problém, dostali novú metodiku a proces sa 

tým pádom naťahuje. Zatiaľ teda nedošlo k žiadnemu pokroku. 

- 4.10 Detské ihrisko na ulici Kaštieľska – bola spravená revízia. Problémom je „hruška“ – 

oprava ktorej by stála cca 1.000 €. Treba zvážiť, či obec pôjde do takej opravy, alebo 

dočasne tento prvok  ako nepoužiteľný bude demontovaný. 

- 4.11 Detské ihrisko na Dunajskej riviére - pani starostka sa stretla s developerom p. 

Adamkovičom, ktorý potvrdil, že má súhlas ostatných vlastníkov. Prisľúbil vypracovanie 



4  

  

geometrického plánu, ktorým bude odčlenených 400 m2 pre ihrisko. Prisľúbil tiež 

súčinnosť pri úprave terénu ihriska. 

K bodu 5. Informácia Dni obce a MDD – Ing. Krajčírová  

  

Predsedníčka komisie pre kultúru Ing. Juliana Krajčírová informovala všeobecne o kultúrnych 

záležitostiach. Povedala, že Hamuliakovský spravodaj je takmer hotový, má 44 strán 

a v najbližších dňoch pôjde do tlače. Pripomenula, že už roky je v rozpočte na Spravodaj 

rovnaká suma a neberie sa do úvahy, koľko domácností ročne v Hamuliakove pribúda. V roku 

2017 bolo 950, teraz už sa blížime k počtu 1300. Požiadala, aby sa toto zobralo do úvahy, keď 

sa bude prejednávať rozpočet obce na budúci rok. Pani poslankyňa ďalej oznámila, že dňa 

31.05. sa uskutoční oslava MDD. Prihlásilo sa 30 dobrovoľníkov, ktorí zabezpečia hry pre deti 

na futbalovom štadióne. V piatok 7.6. alebo 15.6. bude otvorená výstava fotografií 

v Kultúrnom dome. 21. – 22. 6. budú prebiehať dni obce. Pri príležitosti 75. výročia deportácie 

hamuliakovských Židov do koncentračných táborov, boli na tieto oslavy pozvaní potomkovia 

deportovanej rodiny. Program bude podobný ako po iné roky. Oslavy začnú v piatok 21.6. sv. 

omšou v kostole, kladením vencov a pietnym aktom pri Pamätníku padlých hrdinov v parku . 

V ten deň sa odohrá aj futbalový a volejbalový turnaj,  na ktorom prisľúbili účasť starostovia 

z družobných obcí. Sobotný program bude pozostávať ako zvyčajne z vystúpenia mažoretiek, 

žiakov MŠ a ZŠ a samozrejme ďalších vystúpení. Občerstvenie si zobral tento rok pod patronát 

Csemadok. O slovo požiadal poslanec pán Jozef Schnóbl, ktorý uviedol, že sa stretol so 

starostom obce Kerekegyháza a pozval ho na futbalový zápas. Odporučil poslankyni Ing. 

Juliane Krajčírovej, aby sa obrátila na pani Vittekovú a pani Bognárovú a dohodla s nimi 

pozvanie dôchodcov a zamestnancov OÚ z tejto družobnej obce. Povedal, že takto to 

fungovalo roky predtým a ocenil by, ak by sa v tom pokračovalo. Ale tiež dodal, že to je len 

návrh a pani starostka ho nemusí akceptovať. Pán poslanec pokračoval a povedal, že by sa 

chcel vyjadriť k bodu 4.4 – sťažovatelia. Povedal, že k prípadu Poľnej ulice je potrebné zvolať 

všetkých zainteresovaných, pretože on má riešenie. A tým je prístup od pána Ákoša, Ing. Bodó 

má projekt a on sa chce dohodnúť. Nenechá sa osočovať od pána Kováčika a bude postupovať 

podľa zákona. Ďalšou témou je ulica Topoľová. Pán poslanec dostal list od pani asistentky, že 

stavebná komisia má riešiť ulicu Topoľová – žiadosť o inštaláciu retardéra. Opýtal sa 

prítomných, ako má toto riešiť stavebná komisia? Tu je tiež potrebné zvolať stretnutie. 

Rovnako skonštatoval, že je potrebné dokončiť dopravné značenie, pretože značky, za ktoré 

sa zaplatilo sú uskladnené. Odpovedala pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová. 

K otázke Poľnej ulice uviedla, že sa začalo správne konanie, ktoré inicioval pán Kováčik. Toto 

musí prebehnúť a z toho vyplynú závery. K ulici Topoľová povedala toľko, že od stavebnej 

komisie sa očakáva odborné stanovisko ku žiadosti, teda preveriť či sa retardér nainštalovať 

dá, aké je stanovisko obyvateľov ulice... Zbytočne sa objedná projektant, ak budú ľudia proti. 

K pozvaniu dôchodcov z Kerekegyháza povedala, že poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová 

telefonicky kontaktovala pána starostu Kelemena ešte začiatkom roka. Z rozhovoru vyplynulo, 

že návštevy sa nemusia konať každý rok. Pani starostka upozornila na to, že Hamuliakovo 

nemá vhodné ubytovacie kapacity. Keď sa príde do Kerekegyháza, všetky služby sú na veľmi 

vysokej úrovni, my v Hamuliakove toto poskytnúť nevieme. Navrhuje zmeniť návštevy  na 

každý druhý rok a aj za finančné prostriedky, ktoré sa ušetria, bude možné na ďalší rok 

poskytnúť zodpovedajúce služby. Vyjadrila tiež prekvapenie, že pán Kelemen oslovil pána 
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poslanca a nie ju ako oficiálneho predstaviteľa obce.  Pani starostka pokračovala, že veľmi 

nevidí zmysel v tom, aby sa navštevovali zamestnanci obce. Ako družbu si predstavuje 

výmenné pobyty detí, spoločné projekty, či už kultúrne, alebo športové, ako aj využitie 

cezhraničných projektov, napríklad ktoré teraz ponúka BSK.  

 

 

K bodu 6. o 17.30 hod Prevzatie verejného osvetlenia ulica Pastierska a informácia Audit 

verejného osvetlenia  

  

Pani starostka privítala občanov Hamuliakova z ulice Pastierska, ako aj zástupcu investora. 

V skratke opísala situáciu v danej lokalite, kde sa nachádza 34 parciel určených na výstavbu. 

Momentálne je postavených 13 domov, na trvalý pobyt prihlásených 18 osôb. Podotkla, že 

doteraz nepostrehla, že by sa na tejto ulici svietilo. Predmetom tohto bodu by malo byť 

prevzatie osvetlenia do správy obce. Pani starostka uviedla niektoré fakty a to, že osvetlenie 

bolo vybudované investorom na základe povolenia z roku 2011. Žiarovky, ktoré sa tam 

nachádzajú sú 150 Watt-ové, čiže veľmi nerentabilné. Okrem toho, Uznesenie OZ Hamuliakovo 

z roku 2012 jasne hovorí o podmienke preberania infraštruktúry a to je 80%-ná zastavanosť 

oblasti. Pokračovala, že nevie, či bola na osvetlení robená revízia a v akom stave je. Vôľu 

prevziať takéto osvetlenie musia vyjadriť poslanci. O slovo požiadal poslanec pán Jozef 

Schnóbl. Povedal, že osvetlenie prehliadol pán Tóth a dal k tomu písomné stanovisko. 

Odpovedala pani starostka, že práve pán Tóth ju upozornil, že si to obec má riadne premyslieť. 

Nie je  pre obec výhodné prevziať osvetlenie za 1 € a potom doň investovať niekoľko tisíc €. 

O slovo požiadal  pán Porvazník – zástupca investora. Uviedol, že spoločnosť Elektrárenská a.s. 

mala zámer vybudovať domy a infraštruktúru a potom to predávať. Dnes je situácia iná 

a investor nevie zaručiť, kedy budú všetky domy postavené. Je si vedomý, že nie je 

povinnosťou obce prevziať osvetlenie a začať svietiť, ale z ľudského hľadiska by sa mala obec 

o svojich občanov postarať. Aby obhájil spoločnosť Elektrárenská a.s., uviedol že ako investor 

prispeli k rozvoju obce, tým že vybudovali chodník a tiež dali obci peňažný príspevok na rozvoj. 

Pán Porvazník odovzdal zapisovateľke kópie Darovacích zmlúv, ktoré sú prílohou č.1 k tejto 

zápisnici. Pán poslanec Jozef Schnóbl sa opýtal, či je v danej lokalite elektromer. Pán Porvazník 

odpovedal, že nie je. Slovo si zobrala pani starostka a uviedla, že informácie o ulici Pastierska 

sú aktualizované k dnešnému dňu. Skolaudovaných je 13 domov. Svietenie má tak vysokú 

spotrebu, že na 1 lampu by sa muselo daňou z nehnuteľnosti poskladať dva a pol domu, dane 

za tam postavené domy by toto určite nepokryli, nehovoriac o ostatných službách, ktoré obec 

poskytuje svojim občanom. Jeden z obyvateľov ulice Pastierska a opýtal sa, aké iné služby obec 

poskytuje občanom? Pani starostka odpovedala, že hovorí o MŠ, ZŠ, Kultúrnom dome, 

pracovníkoch OÚ... Občan odpovedal, že nič z toho nevyužíva. Pán Dante, obyvateľ ulice 

Pastierska uviedol, že dlho hľadal správne miesto na bývanie a rozhodol sa pre Hamuliakovo. 

Nepredpokladal, že pozemok mu bude predaný bez osvetlenia, bez odhŕňania snehu. Od obce 

nedostal žiadnu službu, ba čo viac, zistil, že sa tu vykrádajú domy. Obec by sa mala k tomu 

postaviť ľudsky a situáciu riešiť. Poslankyňa Ing. Darina Balková odpovedala, že ľudsky sa mal 

k danej situácii postaviť investor. Aj v iných častiach obce sú lokality, kde ešte obec neprevzala 

komunikácie a osvetlenie, ale developeri tam svietia.  . Opýtala sa pána Porvazníka, aký je 

problém vymeniť žiarovky za úsporné žiarivky? Pán Porvazník odpovedal, že by túto položku 
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boli zahrnuli do celkovej ceny užívateľa. Pani poslankyňa odpovedala, že teraz chce investor 

túto ťarchu previesť na obec. Ako k tomu prídu ďalší obyvatelia obce, ktorí by sa museli na 

svietenie skladať ( dva a pol domu na 1 lampu)? Ostatní developeri svietia. „Prečo ste vy 

nesvietili?“ Pán Porvazník odpovedal, že očakávali, že osvetlenie preberie obec. Zároveň 

uviedol, že platiť za osvetlenie má ten, komu patrí cesta.  Pokračoval, že investor sa nechce 

dostať do situácie, že začne svietiť a ľudia budú odkladať kolaudáciu možno aj 10 rokov. Pani 

poslankyňa mu odpovedala, že to je riziko podnikania. Prečo by toto riziko mala prevziať obec? 

Na jej otázku, komu patrí cesta pod osvetlením, pán Porvazník odpovedal, že investorovi. 

„Z toho Vám vyplýva povinnosť svietiť,“ odpovedala pani poslankyňa. Pokračovala, že ak 

investor vymení neekonomické žiarovky za úsporné žiarivky, poslanci budú pripravení 

odsúhlasiť prebratie osvetlenia. Pán Porvazník zopakoval, že investor daroval obci finančný 

dar a že z toho by sa to mohlo riešiť. Zmluvy prezrela právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa 

Gašková a uviedla, že ide o recipročné zmluvy, kde je presne uvedený účel daru a  vyhlásenie 

obce v čom bude nápomocná a súčinná a toto obec splnila. Pokračovala pani starostka obce 

Ing. Ludmila Goldbergerová. K pripomienkam občanov, prečo obec neodpratáva sneh 

povedala, že obec nesmie zasahovať do komunikácií, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Čo sa 

týka osvetlenia, navrhla, že by bolo dobré aktivovať len niekoľko svietidiel Ďalej oznámila, že 

pri obstaraní auditu verejného osvetlenia aj túto oblasť zahrnula, aby bolo svietenie v obci 

zjednotené. Dovtedy by išla do čiastočného osvetlenia na obdobie cca 1 rok. Poslanci toto 

privítali a skonštatovali, že by bolo vhodné v budúcnosti zaviazať nových developerov 

budovaním rovnakého osvetlenia ako bude v celej obci. Na záver tejto časti bodu 6 pani 

starostka vyzvala pána Porvazníka, aby telefonicky kontaktoval pani asistentku a bude mu 

navrhnutý termín stretnutia, kde budú dohodnuté náležitosti a postupy. Po krátkej prestávke 

sa pokračovalo druhou časťou bodu 6 – Audit verejného osvetlenia. 

Bolo prijaté uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 87-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy na poskytnutie služby 
medzi obcou Hamuliakovo a spoločnosťou LIGHTECH s.r.o. Beňadická 10, 851 06 Bratislava, 
IČO 35796332, predmetom ktorej bude vypracovanie dokumentácie „Audit verejného 
osvetlenia obce Hamuliakovo“, v rozsahu sústavy verejného osvetlenia spravovanej obcou, za 
zmluvnú cenu celkom 2.364 €. 

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

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

Pani starostka podala informáciu, že bolo uskutočnené verejné obstarávanie, na výzvu na 

internete zareagovali dvaja uchádzači, ktorí splnili podmienky, dodali návrhy zmlúv, 

osvedčenia, doklady o vzdelaní ako aj čestné prehlásenie, že sa nezúčastnia verejného 

obstarávania na obstaranie diela a referencie, ktoré si pani starostka osobne overila. Z tejto 

súťaže vyšla ako víťaz firma Lightech. Pani právna zástupkyňa obce pripomienkovala zmluvu, 

ktorá bola predložená Obecnému zastupiteľstvu. 
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K bodu 7. VZN č. 1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

a na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 
1/2019 obce Hamuliakovo o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 

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

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

 

K bodu 8. Zmluva DATALAN – modul prepojenia registratúry na ÚPVS   

  

Zmluva by mala byť podpísaná do 31.5., aby sa dane vyrubovali cez systém. Zmluva bola 

pripomienkovaná právnou zástupkyňou obce.  

Bolo prijaté uznesenie  

 

Uznesenie č. 88-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy medzi obcou 
Hamuliakovo a DATALAN, a.s., Galvanuho 17/A, 821 01 Bratislava, IČO: 35810734, predmetom  
ktorej bude rozšírenie informačného systému MEMPHIS správa registratúry o modul slúžiaci 
na prepojenie registratúry na Ústredný portál verejnej správy, správa a technická podpora 
novo dodaného modulu prepojenia registratúry na ÚPVS v hodnote 
 

a)  cena za inštaláciu modulu prepojenia registratúry na ÚPVS   7 200,- € vrátane DPH 

b) mesačný poplatok za technickú podporu modulu prepojenia registratúry na ÚPVS  180,- € 

vrátane DPH 

 

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

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

 

K bodu 9. Zberový dvor – kúpa pozemku 

  

Pani starostka uviedla, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je pripravený. 

BVS vydala predbežný súhlas s umiestnením zberového dvora a vyhradila si právo zúčastniť sa 

procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, od OÚ životného prostredia máme tiež 

súhlasné stanovisko na upustenie od variantného riešenia. Doklady boli odoslané RNDr. 

Hullovej, ktorá pripravuje zámer . Ohľadom kúpy pozemku bol vypracovaný aj znalecký 

posudok, kde bola vyčíslená suma 168.902 €. S pánom Molnárom bola dohodnutá suma 

167.000 €. Prima banka poskytne obci úver vo výške 140.000 € na obdobie 10 rokov. V tejto 

súvislosti bolo posudzované aj povolené zadlženie obce, kde je definované, že maximálna 

zadlženosť je 50%. V prípade Hamuliakova je to 47%, takže aj tu spĺňame podmienku. Rozdiel 
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27.520 € (to bude započítaná doba nájmu) sa dočasne uhradí z poplatkov za rozvoj a po 

ukončení záležitostí s predajom obecných pozemkov v záhradkárskej oblasti by sa to zaplatilo 

z týchto zdrojov. Je tu aj možnosť refundácie z Eurofondov. Aby sa mohlo v tejto veci pokročiť, 

je potrebné prijať dve uznesenia. Uznesenia boli prijaté nasledovne: 

 

Uznesenie č. 89-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o kúpe  pozemkov 
medzi  obcou Hamuliakovo na strane kupujúceho a predávajúcim p. Ernestom Molnáro, r. 
Milnár, Hamuliakov, podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení: 
p.č. 800/22, KN reg. C  zastavaná plocha a nádvorie    307 m2 

p.č. 800/94, KN reg. C  zastavaná plocha a nádvorie    931 m2 

p.č. 800/96, KN reg. C              zastavaná plocha a nádvorie    135 m2 

p.č. 800/100, KN reg. C zastavaná plocha a nádvorie    745 m2 

p.č. 800/101, KN reg. C zastavaná plocha a nádvorie    745 m2 

p.č. 800/102, KN reg. C zastavaná plocha a nádvorie    1325 m2 

 

všetky v podiele 1/1, evidovaných  na LV č. 912 k.ú. Hamuliakovo za kúpnu cenu 167 520,- EUR 

  

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

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

 

Uznesenie č. 90-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s indikatívnou ponukou PRIMA banky 
Slovensko, a.s., datovanou máj 2019, týkajúcej sa podmienok čerpania dlhodobého 
finančného úveru  Municipálny úver – Klasik v objeme 140.000 € za účelom financovania kúpy 
pozemkov pod zberným dvorom s platnosťou do 30.06.2019. 
  

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

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

 

K bodu 10. Zmluva Úsvit pri Dunaji, PD – nájom pôdy  

  

K tomuto bodu prišiel návrh zmluvy so spätnou platnosťou od 1.1.2019 – 2025. Svoje 

stanovisko poslal poslanec Štefan Olajec, ako aj pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa 

Gašková, ktorá uviedla, že v zmluve nie je uvedené jej automatické predĺženie, toto sa jej zdá 

ako nekorektný prístup. Situáciu bližšie opísal poslanec pán Jozef Schnóbl. Povedal, že ide 

o dlhodobý spor. V rámci zmluvy sa jeden odsek týka týka  poľovného revíru, z ktorého boli 

hamuliakovskí poľovníci vylúčení. Privítal by, ak by sa tento bod programu odložil na 
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nasledujúce zasadnutie, nakoľko účasť na dnešnom zasadnutí prisľúbil jeden zo 

zainteresovaných poľovníkov, aby priblížil situáciu, no tento neprišiel. Poslankyňa Ing. Darina 

Balková navrhla, aby bola zo zmluvy vyňatá časť týkajúca sa poľovníkov. Poslanec p. Jozef 

Schnóbl ešte dodal, že ani okolité obce sa k tomu zatiaľ nevyjadrovali, čaká sa na zasadnutie 

mikroregiónu, kde sa to bude preberať. Pani starostka navrhla z článku 2 zmluvy vylúčiť bod 2 

a tento bod programu odložiť na nasledujúce zasadnutie. Pani starostka vyzvala prítomných 

hlasovať za návrh uznesenia:  

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme obecných 
pozemkov uvedených v prílohe č.2 tejto zmluvy  pre poľnohospodárske účely a za účelom 
výkonu práva poľovníctva na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2025 za dohodnutú sumu  110,- 
EUR /ha / rok. 
 

Počet hlasov za: 0   

Proti 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová,  p. Ladislav Kránitz,  Ing. Anna Paráková, 

p. Jozef Schnóbl) 

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu 11. Oprava uznesenia č. 54/2019 

  

Uznesenie č. 91-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo ruší uznesenie 54/2019 týkajúce sa vysporiadania 
obecných pozemkov v ZO a okolí a pozemku p. Kubinského z dôvodu chyby v písaní.   
  

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

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

Uznesenie č. 92-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s návrhom 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: Ing. Pavel 
Kubínsky a manž. Elena Kubínska, rod. Radičová, trvale bytom Černyševského 1167/1 851 01 
Bratislava, v podiele 1/1 (pozemok parc. č. 150/3 registra „C“ katastra nehnuteľností), a to 
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: 42,- EUR 1/m2, kde ako predávajúci bude vystupovať 
obec Hamuliakovo a ako kupujúci Ing. Pavel Kubínsky a manž. Elena Kubínska, rod. Radičová 
trvale bytom Černyševského 1167/1 851 01 Bratislava, v podiele 1/1 
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Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová,  p. Ladislav Kránitz,  

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

 

K bodu 12. Žiadosti a rôzne 

 

12.1 Pán Lörincz s manželkou – žiadosť o zrušenie predkupného práva. Bolo prijaté 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 93-OZ/2019  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Alexandra Lörincza s manželkou 
Ildikou, rod. Szucsová, 900 43 Hamuliakovov,  o zrušenie predkupného práva v prospech Obce 
Hamuliakovo na pozemku v k.ú. Hamuliakovo, p.č. 321/2 reg. C  vyznačeného na LV 515 v časti 
C ako ťarcha V-1001/93 
 

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

Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl) 

Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

12.2 Pán Horváth – prenájom obecného pozemku. 

Informoval poslanec pán Jozef Schnóbl, predseda komisie pre výstavbu. Uviedol, že bol na 

mieste, kde by chcel pán Horváth prevádzkovať zmrzlináreň. Ak by sa to povolilo, zanikli by 

parkovacie miesta, ktorých je už teraz málo. Poslankyňa Ing. Darina Balková požiadala 

o odborné stanovisko stavebnej komisie. Pán poslanec Jozef Schnóbl odpovedal, že stavebná 

komisia odporúča prevádzku povoliť, teda prenajať pánovi Horváthovi predmetný pozemok, 

pretože sa tam zmestí a také služby by boli v obci dobré. Poslankyňa Ing. Anna Paráková 

uviedla, že je potrebné odborné písomné stanovisko komisie z územného a stavebného 

hľadiska, na základe ktorého by zastupiteľstvo mohlo uvažovať o takomto zámere v tejto časti 

obce.. Ak by nasledne zastupiteľstvo uvažovalo kladne, potom upozornila, že bude potrebné 

odčleniť časť z daného pozemku na zámer, pretože celý pozemok zasahuje až pod 

komunikáciu. Do debaty vstúpila pani starostka a skonštatovala, že v prvom rade treba 

rozhodnúť, či obec chce dať tento pozemok do prenájmu. Ak áno, treba to zverejniť na úradnej 

tabuli ako zámer a prenajať na základe verejnej súťaže. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa 

vyjadrila, že ona je proti prenájmu. Obec príde o parkovacie miesta a navrhnutý objekt  sa do 

daného prostredia nehodí. Poslanec Jozef Schnóbl prečítal návrh uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Horvátha   s prenájmom 
obecného pozemku na parcele č.360/52  za účelom umiestnenia mobilného stánku rozmerov 
6 x2,5 m pre predaj zmrzliny a zákuskov 
 

Počet hlasov za: 2 (p. Ladislav Kránitz,  p. Jozef Schnóbl) 

Proti 3 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková,) 
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Neprítomní 2 (JUDR. Mária Fejes, p. Štefan Olajec)  

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

12.3 Pán Vas – súhlas s postavením altánku 

 

Pani starostka uviedla, že toto nie žiadosť o stavebné povolenie, lebo stavba je už dávno 

postavená, ide o vyjadrenie súhlasu OZ na umiestnenie stavby na pozemku vo vlastníctve 

obcePoslanci sa zhodli na tom, že v danej oblasti dochádza ku sporom, lebo obyvatelia 

nájomných bytov, ktorí bývajú na prízemí si budujú altánky, čo často prekáža obyvateľom na 

horných poschodiach. Poslanci hľadali riešenie ako postupovať v týchto prípadoch, keď majú 

ľudia drobné stavby, ktoré nie sú zlegalizované. Padol návrh, aby platili obci prenájom za 

pozemky, na ktorých takéto stavby sú. Aj pani právna zástupkyňa pripomenula, že obec má 

nakladať so svojím majetkom tak, aby ho zveľaďovala. Poslankyňa Ing. Darina Balková navrhla, 

aby bola žiadateľovi poslaná odpoveď, že bude prijaté VZN, ktorým sa bude regulovať užívanie 

pozemkov obce za určitú odplatu. Pani starostka na záver uviedla, že bude tlmočiť predsedovi 

finančnej a rozpočtovej komisie p. Štefanovi Olajcovi túto informáciu. Žiadateľovi bude 

odoslaná odpoveď. 

 

K bodu 12. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Pred ukončením zasadnutia sa pani starostka opýtala, či ešte niekto z prítomných má nejaké 

body na prerokovanie. Keďže nik nemal, ukončila zasadnutie OZ. 

 

Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční  27.6.2019 o 16:00 v KD. Bude o hodinu skôr ako 

zvyčajne vzhľadom na väčšiu agendu. Do návrhovej komisie boli menované poslankyne: 

Ing. Darina Balková 

Ing. Anna Paráková 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

 Overovatelia:   

  

 

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

     Ing. Darina Balková               Ing. Anna Paráková  


