
O B E C  H A M U L I A K O V O 
Obecný úrad Hamuliakovo 

900 43  Hamuliakovo č. 127 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

v Hamuliakove, dňa 17.06.2019 

 

      P O Z V Á N K A 
podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie 

            obecného zastupiteľstva v Hamuliakove - 6/2019, ktoré sa uskutoční dňa  

 

27.06. 2019, vo štvrtok, o 16.00 hod. 

                                                      v kultúrnom dome. 

 
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 o stave investičných zámerov obce (materská škola, zberný dvor, 

chodník/zastávka Dunajská Riviéra, oprava strechy telocvičňa, protihluková stena KD) 

5. VZN č. 2/2019 o určení o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo 

6. VZN č. 3/2019 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev 

7. Schválenie zámeru vykonať prevod majetku obce zámenou a predajom z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa 

8. Zmluvy 

a) Kúpna zmluva p. Kubinský 

b) Zámenná zmluva p. Kubinský 
c) Kúpna zmluva p. Molnár (Zberný dvor) 

d) Úverová zmluva Prima banka (Zberný dvor) 

e) Dohoda o ukončení nájmu p. Molnár (Zberný dvor) 

f) Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov CNT Group 

g) Zmluva o budúcej zmluve o vecných bremenách Západoslovenská distribučná  

h) Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 2 PD úsvit 
i) Zmluva o poskytnutí dotácie ÚV SR 

j) Návrh zmluvy o dielo „Rekonštrukcia – odstránenie havarijného stavu strechy viacúčelovej 

telocvične 

k) Verejné osvetlenie ulica Pastierska – návrh investora 

9. Správa hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2018 a výrok audítora k účt. závierke 
10. Záverečný účet obce Hamuliakovo za rok 2018 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

12. Žiadosti 

a) ŠK Hamuliakovo – poskytnutie haly 19.08.-23.08.2019 

b) ŠK Hamuliakovo – poskytnutie haly sezóna 2019/2020 

c) P. Gabriel Vass – obnovenie plota 
d) Nevitel – predbežný súhlas k umiestneniu stavby na pozemku obce 

e) P. Dikasz – spomalenie dopravy 

f) P. Šimko – určenie (zmena) funkčného využitia pozemkov 

g) P. Kasáš – žiadosť o zriadenie vecného bremena 

13. Informácia o stránkových hodinách a čerpaní dovoleniek 
14. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať obrazový a zvukový záznam, ktorý bude 

ukladaný a verejne dostupný. 

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou 
svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová 

           starostka obce 


