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    Zápisnica   

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   
konaného dňa 10. 12. 2020.     

___________________________________________________________________________  

  

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

Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková 

 

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

 

Ďalší prítomní: Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka obce 

 

Verejnosť: P. Krňa, p. Bazalíková, p. Bazalík 

 

P R O G R A M   rokovania:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Rozpočtové opatrenia 1/2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým opatreniam 

1/2020 
5. Rozpočet 2021, programový rozpočet na roky 2021 – 2023 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky k rozpočtu 
6. Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hamuliakovo 
7. Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 6/2020 o  miestnej dani za užívanie 

verejného priestranstva   
8. Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 7/2020 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 

9. Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 8/2020 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. Zmluva o súčinnosti OMAPO, občianske zduženie 
11. Návrh deľby na parcele č. 382, „E“ 
12. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru – Slovak Telekom/ Nevitel 
13. Žiadosť o prebratie verejnej komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia – Avalanche 

Group s.r.o. 
14. Žiadosť o vyjadrenie na uplatnenie predkupného práva na pozemku p.č. 56, reg. E 
15. Zámer prenájmu / predaja pozemkov v majetku Obce Hamuliakovo – p.č. 360/52, 360/26 
16. Informácia  o rokovaní vo veci mimosúdneho urovnania vo veci p. Csalavová vs. Obec 

Hamuliakovo 
17. Rôzne 
18. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

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

poslancov a skonštatovala, že ich počet je 5, OZ je uznášania schopné. Poslankyňa JUDr. Mária 

Fejes sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov dieťaťa, poslanec pána Štefan Olajec sa 

ospravedlnil z pracovných dôvodov a pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková tiež 

z pracovných dôvodov. Pani starostka upozornila prítomných, že zasadnutie OZ bude 

zaznamenávané zvukom i obrazom a tento záznam bude uložený a verejne dostupný. 

  

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:         Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Jarmila Tomečková,  

Návrhová komisia:                  Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková,  

 

Hlasovanie:  

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

Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   1 (JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka informovala, že program bol riadne vyvesený. Opýtala sa prítomných poslancov, 

či majú pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Pani starostka požiadala 

o doplnenie bodu 17 a to o zmluvu s novou audítorskou firmou, dodatok so spoločnosťou 

Novosedlík a tiež informáciu o stretnutí s rodinou Kubinských v súvislosti s protihlukovou 

stenou pred KD. 

 

Program zasadnutia bol schválený s doplneným bodom 17.  

 

   P R O G R A M   rokovania: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Rozpočtové opatrenia 1/2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým 

opatreniam 1/2020 
5. Rozpočet 2021, programový rozpočet na roky 2021 – 2023 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky k rozpočtu 
6. Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 5/2020 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Hamuliakovo 
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7. Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 6/2020 o  miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva   

8. Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 7/2020 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 

9. Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo č. 8/2020 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. Zmluva o súčinnosti OMAPO, občianske zduženie 
11. Návrh deľby na parcele č. 382, „E“ 
12. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru – Slovak Telekom/ 

Nevitel 
13. Žiadosť o prebratie verejnej komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia – 

Avalanche Group s.r.o. 
14. Žiadosť o vyjadrenie na uplatnenie predkupného práva na pozemku p.č. 56, reg. E 
15. Zámer prenájmu / predaja pozemkov v majetku Obce Hamuliakovo – p.č. 360/52, 

360/26 
16. Informácia  o rokovaní vo veci mimosúdneho urovnania vo veci p. Csalavová vs. 

Obec Hamuliakovo 
17. Rôzne (A. Zmluva s novou audítorskou spoločnosťou, B. Dodatok k zmluve 

Novosedlík, C. Informácia zo stretnutia s rodinou Kubinských) 
18. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

  

Hlasovanie:  

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

Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   1 (JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec) 

 

 

K bodu 4. Rozpočtové opatrenia 1/2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým 
opatreniam 1/2020 
  

Pani starostka uviedla, že všetky informácie týkajúce sa tohto bodu poslanci dostali mailom. 

Požiadala hlavnú ekonómku obce Mgr. Evu Koricina, aby v skratke informovala o rozpočtových 

opatreniach. Pani ekonómka informovala, že rozpočtové opatrenia zahŕňajú úpravy, ku ktorým 

došlo v priebehu roka a konkrétne vymenovala zmeny v príjmoch a výdajoch obce. Bežné 

príjmy: -29 300,00 €,  DPFO -40 000,00 €, dotácia z Environmentálneho fondu 10 700,00 € 

Bežné výdavky: 9 011,00 €: Environmentálny fond 10 700,00 €, dopravné značenie Dunajská 

ulica 3 811,00 €, ŠKD -5 500,00 €.  Kapitálové príjmy: 70 000,00 €: Envirofond - triedenie KO 

70 000,00 € Kapitálové výdavky: 254 800,00 € Rekonštrukcia a nadstavba MŠ 180 000,00 €, 

triedenie KO 70 000,00 €, projektová dokumentácia zberný dvor 4 800,00 €. Finančné 

operácie: 228 611,00 € kompenzácia výpadku príjmu DPFO - covid19 40 000,00 €, prijatie 

municipálneho úveru - rekonštrukcia MŠ 180 000,00 €, čerpanie rezervného fondu 8 611,00 € 
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Rekapitulácia zmien rozpočtu: bežný rozpočet -38 311,00 € kapitálový rozpočet -184 800,00 

€ finančné operácie 228 611,00 € Rozdiel /+ prebytok , - schodok/ 5 500,00 €. Hlavná 

kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková potvrdila, že rozpočtové opatrenia sú v súlade 

s predpisom  VZN. Boli riadne vyvesené a v oficiálnom stanovisku hlavného kontrolóra obce 

odporúča poslancom tieto rozpočtové opatrenia prijať. Stanovisko je prílohou č. 1 k tejto 

zápisnici.  

Poslanci zobrali toto stanovisko na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 
1/2020.  
 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 55-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zo dňa 
24.11.2020.  
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

K bodu 5. Rozpočet 2021, programový rozpočet na roky 2021 – 2023 a stanovisko hlavnej 

kontrolórky k rozpočtu  

 

K rozpočtu sa opäť vyjadrila hlavná ekonómka obce Mgr. Eva Koricina. Povedala, že rozpočet 

bol zostavený ako reálny. Príjmy sú reálne a výdavky len najnevyhnutnejšie. Rozpočet sa tvoril 

veľmi ťažko, nakoľko muselo dôjsť k výraznému kráteniu vo všetkých kapitolách. V rozpočte 

nie je zahrnuté vybavenie pre MŠ, ani mzdy dodatočných učiteliek od septembra 2021. Na 

tieto výdavky bude musieť obec nájsť zdroje. Pani hlavná kontrolórka obce dodala, že 

najnevyhnutnejšie výdavky sú zamerané na plánovanie, vzdelávanie, interné služby, odpadové 

hospodárstvo, bývanie. Prioritou je zabezpečiť funkčnosť obce, plnenie si záväzkov z úverov, 

dokončenie začatých projektov. Rozpočet je spracovaný transparentne, v súlade so zákonom. 

Hlavná kontrolórka obce odporúča návrh rozpočtu schváliť. Stanovisko hlavnej kontrolórky je 

prílohou č. 2 k tejto zápisnici.  

Bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 56-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo 
schvaľuje  rozpočet obce Hamuliakovo na rok 2021 vrátane jeho programov v členení podľa 
funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry (príloha č. 1). 
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a, bežný rozpočet 
-Bežné príjmy:                                                 1 912 800,- 
-Bežné výdavky:                                             1 687 800,- 
 
b, kapitálový rozpočet 
-Kapitálové príjmy                                             35 000,- 
-Kapitálové výdavky                                        135 000,- 
 
c, finančné operácie 
-Príjmové finančné operácie                                   0, 
-Výdavkové finančné operácie                     125 000,- 
 
2. rozpočet rozpočtovej organizácie 
 
6.2 Základná škola 
a. príjmy celkom:                                           500 000,- 
b. výdavky celkom:                                       500 000,- 
                
 
6.4 Školský klub detí 
a. príjmy celkom:                                             65 000,- 
b. výdavky celkom:                                         65 000,-              

 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

Poslanci zobrali na vedomie rozpočet: 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie 
 

rozpočet Obce Hamuliakovo na roky 2021 -2023 v členení 

2021 2022 2023 
 

Bežné príjmy  1 912 800,00 1 985 800,00 2 056 800,00   

Kapitálové príjmy  35 000,00 0,00 0,00   

Príjmové finančné operácie  0,00 0,00 0,00   

Rozpočtové príjmy spolu 1 947 800,00 1 985 800,00 2 056 800,00   

      

Bežné výdavky 1 687 800,00 1 795 200,00 1 826 400,00   

Kapitálové výdavky 135 000,00 0,00 0,00   

Výdavkové finančné operácie 125 000,00 105 000,00 105 000,00   

Rozpočtové výdavky spolu 1 947 800,00 1 900 200,00 1 931 400,00   
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Poslanci tiež zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce (príloha č. 2) 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce Hamuliakovo k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2023 a k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2021. 
 

K bodu 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo č. 5/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hamuliakovo 

  

VZN bolo riadne vyvesené, neprišli žiadne pripomienky a tak poslanci prijali toto VZN 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma VZN obce Hamuliakovo č. 5/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Hamuliakovo. 
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo č. 6/2020 o miestnej dani za 

užívanie verejného priestranstva 

  

VZN bolo riadne vyvesené, bolo pripomienkové poslankyňou Ing. Annou Parákovou.  

Poslanci prijali uznesenie 

 

Uznesenie č. 57-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 6/2020  o  miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva, doručenej od  Ing. Anny Parákovej zo dňa 19.11.2020 na úpravu a 
odstránenie chyby v písaní, kedy v § 9 bod b) nebola uvedená špecifikácia  jednotky výmery 
na ktorú sa sadzba vzťahuje „za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň“ 
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

Poslanci prijali VZN 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma VZN obce Hamuliakovo č. 6/2020 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva v znení doplňujúcej poznámky poslankyne p. Ing. 
Anny Parákovej.   
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Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

K bodu 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo č. 7/2020 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 

  

Starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová poslala tri doplnenia k tomuto VZN. Dôvodom 

bolo, že počas vyvesenia VZN sa zistilo, že pôvodný zámer vlády týkajúci sa obedov zadarmo 

sa zmenil a podmienky neboli presne definované.  

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 58-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 7/2020  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, 
doručenej od Ing. Ludmily Goldbergerovej zo dňa 18.11.2020 
1/ § 6, bod 6. Doplnenie písmena b) v znení: 

„b/  oprávnená výška dotácie, ak dieťa spĺňa podmienky na priznanie dotácie podľa 

osobitného predpisu2“ 

2/ §7  chyba písania v názve paragrafu Správne znenie „ Diétne stravovanie detí a žiakov“ 

3/§9 úprava výšky režijných nákladov v bode 3 a 4, doplnenie bodu 5 a zmeny číslovania 

pôvodného bodu 5 na 6. 

 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

Poslanci prijali VZN 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma VZN obce Hamuliakovo č. 7/2020 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 v znení pozmeňujúceho návrhu Ing. Ludmily Goldbergerovej.  
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomní 2 (JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec) 
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K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo č. 8/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Poslanci prijali VZN 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma VZN obce Hamuliakovo č. 8/2020 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, 

Mgr. Jarmila Tomečková)  

Zdržal sa 1 (p. Ladislav Kránitz) 

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

 

K bodu 10. Zmluva o súčinnosti OMAPO, občianske združenie 

 

Návrh zmluvy bol zaslaný poslancom, pripomienky pani právnej zástupkyne obce JUDr. Soni 

Gaškovej boli zapracované. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 59-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o súčinnosti, 
predmetom ktorej je dohoda o podmienkach spolupráce a vzájomnej súčinnosti zmluvných 
strán pri zabezpečení prepravnej služby – sociálneho taxi. Zmluvnými stranami sú OMAPO o.z., 
obec Dunajská Lužná, obec Hamuliakovo, obec Rovinka , obec Kalinkovo a obec Miloslavov. 
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

K bodu 11. Návrh deľby na parcele č. 382, „E“ 

 

Pani starostka uviedla, že Ing. Fenclová vypracovala geometrický plán k rozdeleniu pozemku. 

Poslankyňa Ing. Anna Paráková povedala, že o tejto deľbe sa rokuje už dlho. Pôvodne išlo 

o šachovnicové rozdelenie, potom prišiel iný návrh, momentálne je plán šitý na mieru 

v prospech pána Kránitza st. Je len na poslancoch, či budú súhlasiť s takouto deľbou. 

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala, ako je to s vysporiadaním pozemku na Strednom 

Hone (ktorým pán Kránitz podmieňoval  deľbu). Pani starostka odpovedala, že pán Kránitz 

podpísal zmluvu, ale keď sa dozvedel, že deľba nebola vykonaná, odmietol zmluvu zavkladovať 

na katastri. Čaká sa teda na tento krok. Tiež povedala, že deľba pozemku má niekoľko krokov. 

Bolo prijaté 
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 Uznesenie č. 60-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s vysporiadaním podielového 

spoluvlastníctva rozdelením pozemkov: 

parc. č. 382 reg. „E“ o výmere 47 152 m2, druh pozemku lesný pozemok  

parc. č. 383 reg. „E“ o výmere 1676 m2, druh pozemku orná pôda  

parc. č. 384 reg. „E“ o výmere 1504 m2, druh pozemku vodná plocha, 

parc. č. 385 reg. „C“ o výmere 404 m2, druh pozemku lesný pozemok,  

vedených na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore v  k.ú. obce Hamuliakovo na LV 

č.601 v podielovom spoluvlastníctve obce Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 

Hamuliakovo, IČO: 00 304 751 v podiele ½ a Tibor Mezzei, Töltés ut. 20, Mosonymagyaróvár, 

MR v podiele ½ k celku. 

Vysporiadanie sa uskutoční na základe zamerania parciel a návrhu ich delenia pri zachovaní 

celkovej pôvodnej výmery spoluvlastníckych podielov obidvoch spoluvlastníkov, vyhotovenia 

GP a Zmluvy o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomného vysporiadania 

spoluvlastníctva.  
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková, 

Mgr. Jarmila Tomečková) 

Zdržala sa 1 (Ing. Darina Balková)  

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

 

K bodu 12. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru – Slovak 

Telekom / Nevitel 

 

Poslankyňa Ing. Anna Paráková – predsedníčka stavebnej komisie informovala, že stavebná 

komisia zasadla a dala stanovisko k tomuto bodu. Stanovisko stavebnej komisie je prílohou č. 

3 k tejto zápisnici. 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 61-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí z vydaním záväzného stanoviska k žiadosti 
číslo 2346/843 z 18.9.2020 investičný zámer  INS_FTTH_SC_SAMR_02_Hamuliakovo  firmy 
NEVITEL, a.s., Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda k vybudovaniu novej optickej siete 
v k.ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo.  
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomní 2 (JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec) 
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K bodu 13. Žiadosť o prebratie verejnej komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia – 

Avalanche Group s.r.o. 

  

K tomuto bodu vystúpil pán Krňa, zástupca spoločnosti Avalanche Group s.r.o. Pán Krňa 

uviedol, že spoločnosť opätovne poslala žiadosť na prevzatie komunikácie a osvetlenia. Prvý 

krát išla táto žiadosť pred 6 rokmi. Momentálne je situácia taká, že stavebný úrad vydal 

stavebné povolenie. Problém vidí v tom, že komunikácia je definovaná ako verejná, ale pritom 

ju vlastní súkromný majiteľ. Pán Krňa povedal, že ako verejnú ju používajú všetci, ale ak je 

problém, je zaň zodpovedný ako vlastník on. Navrhol teda, nech je táto vec jasne definovaná, 

ak je komunikácia verejná, nech ju používajú všetci, ale on nebude niesť zodpovednosť za túto 

komunikáciu, alebo nech je súkromná a budú ju používať len občania, ktorí tu bývajú. 

Stavebná komisiu sa zaoberala touto žiadosťou a neodporučila obci prebratie komunikácie. 

Pán Krňa uviedol, že si je vedomý stavebných a technických nedostatkov, ktoré tu sú, ale 

oznámil, že budú odstránené. Navrhol stretnutie so stavebnou komisiou, kde by bolo presne  

definované, čo ešte treba spraviť, aby obec prebrala túto komunikáciu za 1€. Predsedníčka 

stavebnej komisie, poslankyňa Ing. Anna Paráková tento návrh privítala. Prítomní sa dohodli, 

že sa uskutoční stretnutie, kde budú presne definované podmienky prevzatia komunikácie. 

 

 K bodu 14. Žiadosť o vyjadrenie na uplatnenie predkupného práva na pozemku p.č. 56, 

reg. E 

 

Pani starostka upresnila, že ide o parcelu, zapísanú ako vodná plocha na ulici Poľná.  

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 62-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo neuplatňuje predkupné právo na spoluvlastnícky 
podiel 1/2 k pozemku  na LV438 p.č.56 s výmerou 1 129 m2 v  k.ú. Hamuliakovo uvedenej  v 
žiadosti číslo 2893  z 10.11.2020, EUGLOBS s.r.o. m 900 50 Hrubá Borša 590/15 zastúpená 
JUDr. Imrich Petheö bytom Hlavná 3/11, 900 50 Hrubá Borša za kúpnu cenu 3,30 eur/m2 
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

 

K bodu 15. Zámer prenájmu / predaja pozemkov v majetku obce Hamuliakovo – p.č. 

360/52, 360/26 

 

Starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová na úvod tohto bodu povedala, že na žiadosť pani 

Bazálikovej odpovedala, že v takýchto prípadoch musí obec postupovať podľa zákona a to 

formou verejnej súťaže. Poslanci však musia odsúhlasiť, že obec má záujem o prenájom alebo 

predaj pozemku na určitý účel, a následne sa do verejnej súťaže môže zapojiť akýkoľvek 
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žiadateľ. Pani Bazáliková požiadala o možnosť zriadenia prevádzky občerstvenia 

a rýchloservisu bicyklov na ulici Dunajská pod hrádzou. Pani starostka povedala, že otvára 

diskusiu a prosí poslancov o vyjadrenie. Slovo dostala pani Bazáliková s manželom. Pán Bazálik 

v skratke povedal, že žiadajú o predaj alebo prenájom pozemku pre účely občerstvenia 

a servisu bicyklov. Išlo by o prevádzku v letných mesiacoch, stavba by bola kontajnerová, 

náklady na pripojenie sietí by znášali oni. Pani Bazáliková dodala, že by tu prevádzkovali aj 

pekáreň, či iné malé služby súvisiace s gastro - prevádzkou. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová 

sa opýtala, či ide o rovnaký pozemok, ktorý bol predmetom žiadosti pána Horvátha presne 

pred rokom. Pani starostka potvrdila, že ide o ten istý pozemok. Pani poslankyňa pokračovala, 

že už vtedy poslanci rozhodli, že nie je v záujem obce, aby sa táto časť predala, či prenajala na 

podobné účely. Ona sama neodporúča takýto krok aj v súvislosti s kostolom, ktorý sa tu 

nachádza a je nielen sakrálnou, ale aj kultúrnou pamiatkou našej obce. Poslankyňa Ing. Anna 

Paráková podobne potvrdila, že už vlani OZ rozhodlo, že v týchto miestach nechce nič riešiť 

a ona sa drží tohto rozhodnutia. Podobne sa vyjadrili aj poslanci Ing Darina Balková, Mgr. 

Jarmila Tomečková a p. Ladislav Kránitz. Pán Bazálik poznamenal, že je teda asi lepšie ak sa tu 

budujú parkoviská. Pani starostka oznámila rozhodnutie poslancov a informovala žiadateľov, 

že im bude doručené písomne. 

 

  

K bodu 16. Informácia o rokovaní vo veci mimosúdneho urovnania p. Csalavová vs obec 

Hamuliakovo 

 

Pani starostka informovala, že pani Csalavová užíva majetok obce. Asi v roku 2017 bola pani 

Csalavová vyzvaná, aby tento majetok vysporiadala, za cenu určenú znalcom, Ing. Encingerom 

vo výške 4.238 €. Pani Csalavová túto ponuku v tom čase neakceptovala, podala na súd žalobu 

o vydržanie pozemku.  Súd navrhol, aby sa s obcou vysporiadala mimosúdne a pani Csalavová 

to tentokrát prijala. Obec musela poslať vyjadrenie na súd, požiadať Ing. Encingera o nový 

znalecký posudok (tento zaplatí pani Csalavová) a pani starostka tiež požiadala Ing. Fenclovú 

o zameranie pozemku. Pri tomto úkone bola zistená odchýlka v metráži priploteného 

pozemku. Tu je potrebné požiadať kataster o opravu. Pani starostka položila poslancom 

otázku, či môže pokračovať v začatom a teda dokončiť zámer o prevode majetku na pani 

Csalavovú a pripraviť zámer o prevode majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Poslanci súhlasili.  

 

K bodu 17. Rôzne   

  

A. Zmluva s novou audítorskou firmou. Pani starostka informovala, že pani audítorka ide 

do dôchodku a je potrebné podpísať zmluvu s novou spoločnosťou. Pani ekonómka 

oslovila tri firmy a najlepšiu cenu ponúkla audítorka, ktorá pracuje aj pre obec Rovinka. 

Návrh zmluvy skontrolovala aj pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková a bolo 

prijaté 
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 Uznesenie č. 63-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy medzi obcou 
Hamuliakovo a PROF & PARTNERS, s.r.o. audítorská spoločnosť, č. licencie 365 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 71239/B zastúpená: 
Ing. Zuzana Vincúrová, zodpovedný štatutárny audítor, č. licencie 1031 so sídlom: Púchovská 
8, 831 06 Bratislava, predmetom ktorej sú audítorské služby účtovníctva.  
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

B. Dodatok k zmluve „Novosedlík“. Pani starostka uviedla, že rekonštrukcia MŠ sa chýli ku 

koncu, hoci v jeseni došlo k časovému sklzu a to z dôvodu koronakrízy, ale aj kvôli 

počasiu a požiadavke obce na zmenu vybavenia kuchyne. Pani starostka toto 

konzultovala na úrovni BSK a výsledok je ten, že odporúčajú akceptovať predĺženie 

termínu a to hlavne kvôli dodržaniu kvality. Poznamenali tiež, že mnohé stavby 

podobného rázu boli úplne pozastavené. Pani starostka pokračovala, že na stavbe bolo 

potrebné zosúladiť mnohé prípojky, zistilo sa, že niektoré spotrebiče v kuchyni sú 

nepotrebné a naopak, niektoré chýbajú (napr. plánoval sa len jeden kotol a potrebné 

sú dva). Všetky zmeny ešte neboli vyčíslené, no BSK odporučil vypracovať dva dodatky. 

Jeden dodatok bude zmena termínu a druhý bude zmeny ceny.  

Bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 64-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Dodatok č. 2  k Zmluve dielo č. 127/2019 
zo dňa 12.11.2019 „Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo“, medzi 
objednávateľom:  Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, 
IČO:00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou  
a zhotoviteľom Novosedlík, s.r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 34 104 402, zastúpeného 
Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ, predmetom ktorého je úprava lehoty realizácie diela. 
 

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

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

 

 

C. Informácia zo stretnutia s rodinou Kubinských - protihluková stena pri KD. Pani 

starostka pripomenula problém, ktorý ma obec s prevádzkou kultúrneho domu. Všetci 

vedia, že rodina Kubinských sa sťažovala na hluk a Úrad verejného zdravotníctva 

nepredĺžil povolenie na prevádzku a vyzvala obec napraviť to. Bývalý starosta obce p. 

Jozef Schnóbl dal vypracovať štúdiu ako odhlučniť KD. Pre protihlukové opatrenia boli 

dané tri riešenia, dborníci ale nevedeli garantovať, ktoré z opatrení bude účinné. 1. 
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ťažké závesy po obvode KD, ktoré by boli finančne veľmi náročné, 2. „zadebnenie“ 

terasy, 3. protihluková stena. Tretí variant bol dlhú dobu v rozpočte – alokovaná čiastka 

bola 8.000 – 15.000 €. Tento rok to v rozpočte nebolo, ale pracuje sa na tom stále. 

Projektant bol na mieste niekoľkokrát. Stena má byť veľká cca. 5 x 22 m. Rodina 

Kubinských dala požiadavku, aby bola priehľadná v oblasti ich okien. Projektant dal 

nákres profilov, do ktorých sa nasádzajú špeciálne protihlukové plexisklá. Nacenenie 

bez DPH je cca 27.900 €. Úspora môže byť pri prenájme lešenia, výkopových prácach..., 

ale určite sa obec nedostane na sumu pod 20.000€. Pani starostka sa opýtala 

prítomných poslancov, či má objednať projekt. Dodala, že nie je isté, či tieto opatrenia 

budú účinné. Prítomní debatovali o danej situácii a nakoniec sa zhodli na tom, že 

niekde sa musí začať. Pani starostka teda objedná projekt protihlukovej steny. 

Poslankyňa Ing. Anna Paráková dodala, že pán Kubinský prisľúbil podieľať sa na spodnej 

časti steny, čo je asi 1.600 €. Bod uzavrela pani starostka s konštatovaním, že možno 

by sa dal projekt financovať z poplatkov za rozvoj. 

 

K bodu 18. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver   

 

O 19:11 pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ. Zaželala 

prítomným príjemné prežitie sviatkov. Do návrhovej komisie boli menované poslankyne Ing. 

Juliana Krajčírová a Ing. Anna Paráková. 

 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

 

Overovatelia:   

  

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

      Ing. Juliana Krajčírová           Mgr. Jarmila Tomečková  

 

 

 


