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    Zápisnica   

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 30. 07. 2019.     
___________________________________________________________________________  

  

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna 

Paráková,  

 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl 

Ďalší prítomní:  

Verejnosť:           

  

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

5. Nákup robota pre školskú jedáleň 

6. Zmluvy 

7. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

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

a vysvetlila dôvod zvolania zasadnutia. Oznámila, že sa ospravedlnili poslanci: Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl, ako aj pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa 

Gašková a pani hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková. Pani starostka skonštatovala, 

že počet  poslancov je 4, čím je OZ uznášania schopné.   

  

  

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:   JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz 

Návrhová komisia:  Ing. Darina Balková, Ing. Anna Paráková  

Hlasovanie:  

za: 4 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková,)  

proti :    0    zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:     3 (Ing. Juliana Krajčírová,  , p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 
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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: 4 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková,)  

proti :    0    zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:     3 (Ing. Juliana Krajčírová,  , p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

5. Nákup robota pre školskú jedáleň 

6. Zmluvy 

7. Záver  

  

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

  

Pani starostka vysvetlila, že rozpočtové opatrenie sa týka len presunu financií medzi 

kapitolami a neznamená zmenu rozpočtu. Povedala, že toto opatrenie bolo riadne vyvesene, 

bez pripomienok. Uviedla tiež informáciu, že bola upozornené pani auditorkou, ako aj pani 

hlavnou kontrolórkou obce, že by bolo dobré splnomocniť starostku, aby do určitej sumy 

mohla robiť presuny financií v rámci kapitoly  (a nebolo by tak potrebné zvolávať zasadnutie 

OZ). Tak to majú odsúhlasené aj okolité obce. Toto musí schváliť zastupiteľstvo obce. Pani 

starostka prednesie túto záležitosť na najbližšom zasadnutí OZ.  

Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 111-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

v znení  zverejnenom na úradnej tabuli Obce dňa 12.7.2019 
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Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDR. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz,  

Ing. Anna Paráková,)  

Neprítomní 3 (Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl)  

 

 

K bodu 5. Nákup robota pre školskú jedáleň 

  

Pani starostka oznámila, že prebehlo verejné obstarávanie. Objednávacia lehota je 5 týždňov 

a preto by bolo dobré odsúhlasiť to teraz, aby sa robot stihol zakúpiť do začiatku školského 

roka. Počet žiakov ZŠ sa zvýšil natoľko, že nie je možné pripravovať jedlo ručne, robot je pre 

jedáleň skutočne nevyhnutný. Potrebné je ešte dorobiť elektrickú prípojku, o čo sa postará 

pán Tóth. 

Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje zakúpenie univerzálneho robota RM 60 
H s prídavným príslušenstvom pre účely školskej jedálne za cenu 4990,94 Euro vr. DPH 
v zmysle ponuky CP386/2019 úspešného uchádzača verejného obstarávania spoločnosti 
GastroREX s.r.o., Mlynské  Luhy 80, 82105 Bratislava  
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDR. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz,  

Ing. Anna Paráková,)  

Neprítomní 3 (Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl)  

 

K bodu 6. Zmluvy  

  

Pani starostka oznámila, že ku dňu 30.7.2019 bol zrealizovaný prevod pozemkov pod 

zberovým dvorom. Na katastrálnom úrade pani starostku upozornili, že na LV stále figuruje 

zapísaná stavba silážny žľab, ktorá tam v skutočnosti nie je a je potrebné dať to po právnej 

stránke do poriadku. Pozostatky silážnych žľabov sú síce aj predmetom zmluvy schválenej 

uznesením 89/2019, no pre účely katastra je ich potrebné takto presne vyšpecifikovať. Návrh 

je, aby túto neexistujúcu stavbu odkúpila obec od pána Molnára za 1 € a tak by to bolo 

právne ošetrené. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes sa opýtala, prečo to nie je možné zrealizovať 

dodatkom. Pani starostka odpovedala, že by to mohlo spôsobiť komplikácie, nakoľko 

v posudku pre Prima banku žľaby nie sú uvedené, pretože neexistujú a zahrnutie do dodatku 

pod zmluvu prikladanú k úveru by mohlo spôsobiť problém s čerpaním úveru. Tiež bude 

zámer obce požadovať čiastočné preplatenie investície do pozemkov z Eurofondov, takže nie 

je vhodné, aby takáto neexistujúca stavba v zmluve k pozemkom figurovala Pani starostka 

uviedla, že zmluvy prešla pani právna zástupkyňa obce, zvažovali prevod za symbolické euro, 

výmaz stavby na katastri alebo dar od pána Molnára a táto alternatíva by mala byť 

najrýchlejšia a právne najvhodnejšia a najistejšia.. 
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Bolo prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie č. 113-OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy, podľa ust. § 
588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 
predávajúci pán Ernest Molnár, bytom: Hlavná 345/2B, 900 43 Hamuliakovo, SR a kupujúci 
Obec Hamuliakovo, so sídlom obecného úradu Dunajská 127/18, Hamuliakovo, SR, IČO: 
00 304 751, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho 
v podiele 1/1 k nehnuteľnosti -  stavba: súpis. č. 349, druh stavby: silážny žľab,  ktorá je 
postavená na parcele reg. „C“ KN, parc. č. 800/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 931 
m2 a parcele reg. „C“ KN, parc. č. 800/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 m2,  
vlastnícke právo k stavbe evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Senec, na LV č. 
956, za kúpnu cenu 1 Euro za účelom realizácie projektu: „Zberný dvor Hamuliakovo“.  
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDR. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz,  

Ing. Anna Paráková,)  

Neprítomní 3 (Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl)  

       

 

K bodu 7. Záver 

  

Pred ukončením zasadnutia OZ pani starostka podala ešte krátku informáciu o aktuálnom 
dianí v obci: 

7.1 Chodník na Dunajskú Riviéru – pani starostke sa podarilo dohodnúť s predstaviteľmi 
spoločnosti Reise – Kaiser, že podpíšu nájomnú zmluvu za 1 €/rok na dobu predbežne 99 
rokov a tiež umožnia výstavbu chodníka na časti svojho pozemku aj na vedľajšom, kde sú 
účastník konania Tým sa vyrieši prepojenie chodníka medzi cintorínom a pozemkom SVP. 

7.2 Envirofond – aktuálne vyšli výzvy, zúčastníme sa v programe C1 a C4 (kde je možný 
nákup  traktora s vlečkou a nakladačov na zberný dvor). Obec sa zapojí do oboch výziev. 
Vyhodnotenie bude až v marci 2020.  

7.3 Euroglobs s.r.o. – pani starostka oznámila, že prebehli rokovania s pánom Pethöom, 
identifikovali sa pozemky obce v záhradkárskej oblasti, vylúčili sa prístupové cesty mimo 
záhradkárskej oblasti, a tiež pozemky, ktoré si obec chce ponechať. Pozemky boli rozčlenené 
do troch skupín. Také, kde je obec výlučným vlastníkom alebo spoluvlastníkom je firma 
Euroglobs,  druhá skupina, kde sú známi spoluvlastníci, a tretia, kde je spoluvlastníkom SPF a 
aj spoločnosť Euroglobs. Predaj by sa realizoval celkovou ponukou na všetky skupiny spolu 
a odpredajom podľa jednotlivých skupín a keďže ich znalecká hodnota nepresahuje zákonom 
predpísaný limit, nemusí sa predaj realizovať verejnou súťažou. Bližšie informácie a podklady 
budú predložené po aktualizácii znaleckého posudku. 

Na záver sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a o 18:30 ukončila zasadnutie OZ.  
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 Zapísala:  ........................................................  

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

 Overovatelia:   

  

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

     JUDr. Mária Fejes              p. Ladislav Kránitz  


