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    Zápisnica   

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 16. 07. 2020.     

___________________________________________________________________________  

  

Prítomní poslanci: Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková 

 

Náhradný poslanec: Mgr. Jarmila Tomečková 

 

Ospravedlnení poslanci: p. Ladislav Kránitz 

 

  

Ďalší prítomní: JUDr. Soňa Gašková – právna zástupkyňa obce. Ing. Ľubica Jančoková – hlavná 

kontrolórka obce 

 

Verejnosť:       podľa prezenčnej listiny 

  

P R O G R A M   rokovania: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie 

nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
5. Dodatok k Zmluve o dielo „Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo“ 
6. Zmluva o energetickej úspornosti „Obnova časti verejného osvetlenia obce 

Hamuliakovo” 
7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve SPF pod verejnoprospešnou 

stavbou „Revitalizácia obce Hamuliakovo – výstavba chodníka pre peších“ 
8. Použitie príspevku z Environmentálneho fondu 
9. Žiadosť APZ Real Estate o splátkový kalendár 
10. Rôzne 
11. 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 

poslancov, a hostí. Oznámila, že poslanec pán Ladislav Kránitz sa ospravedlnil a nezúčastní sa 

zasadnutia. Pani starostka tiež informovala, že poslanec pán Jozef Schnóbl abdikoval na 

funkciu poslanca a skonštatovala, že počet prítomných, riadne zvolených poslancov je 
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momentálne 5, OZ je uznášania schopné. Upozornila prítomných, že zasadnutie OZ bude 

zaznamenávané zvukom i obrazom.  

  

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:         JUDr. Mária Fejes, Ing. Anna Paráková  

Návrhová komisia:                 Ing. Juliana Krajčírová 

 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Štefan Olajec,  

Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:   1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka oznámila, že program bol riadne vyvesený a zverejnený na úradnom webe, 

materiály boli doručené poslancom. Opýtala sa prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy. 

Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

program rokovania bez pripomienok.   

  

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Štefan Olajec,  

Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:   1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie 

nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
5. Dodatok k Zmluve o dielo „Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo“ 
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6. Zmluva o energetickej úspornosti „Obnova časti verejného osvetlenia obce 
Hamuliakovo” 

7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve SPF pod verejnoprospešnou 
stavbou „Revitalizácia obce Hamuliakovo – výstavba chodníka pre peších“ 

8. Použitie príspevku z Environmentálneho fondu 
9. Žiadosť APZ Real Estate o splátkový kalendár 
10. Rôzne 
11. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

  

K bodu 4. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie 
nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
  

Pani starostka informovala prítomných, že poslanec OZ pán Jozef Schnóbl sa dňa 3.7.2020 

vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Prvým náhradníkom bola zvolená Mgr. 

Jarmila Tomečková, ktorú pani starostka oslovila a Mgr. Jarmila Tomečková mandát prijala. 

Pani starostka prečítala sľub poslanca, ktorý  Mgr. Jarmila Tomečková svojim „sľubujem“ 

potvrdila. Bolo prijaté uznesenie   

Uznesenie č. 32-OZ/2020  

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

1/ Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Schnóbla dňom 3. 7. 

2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov písomným oznámením doručeným obecnému úradu. 

2/ Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018, v 

ktorých kandidát na poslanca Mgr. Jarmila Tomečková, bytom Kormoránia 2022/12, 

90043 Hamuliakovo sa stala prvým náhradníkom poslanca obecného zastupiteľstva v 

Hamuliakove 

II/ VYHLASUJE 

v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 – 2022 nastúpenie 

náhradníka Mgr. Jarmily Tomečkovej, za poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Hamuliakovo. 

III/ KONŠTATUJE, že 

1/ Náhradník Mgr. Jarmila Tomečková, bytom Kormoránia 2022/12, 90043 

Hamuliakovo zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

2/ Náhradník Mgr. Jarmila Tomečková, bytom Kormoránia 2022/12, 90043 

Hamuliakovo prevzala z rúk starostky obce osvedčenie obecného zastupiteľstva o 

tom, že sa stala dňa 16.7.2020 poslancom Obecného zastupiteľstva obce 

Hamuliakovo. 
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Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová skonštatovala, že Mgr. Jarmila Tomečková sa stala 

riadnou poslankyňou OZ Hamuliakovo, odovzdala poslankyni dekrét a oznámila, že na 

zasadnutí OZ je prítomných 6 zo 7 riadne zvolených poslancov. 

 

K bodu 5. Dodatok k Zmluve o dielo „Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo“  

  

Pani starostka informovala, že od zhotoviteľa dostala kalkuláciu prác naviac. V týchto prácach 

je zahrnutá jedáleň, kuchyňa, nadstavba a priestory, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. 

Je potrebné odsúhlasiť dodatok k zmluve, ktorý pôjde na BSK kvôli formálnej kontrole a potom 

nasleduje podpísanie dodatku Eurofondovej zmluvy aj napriek tomu, že práce naviac budú 

financované zo zdrojov našej obce. Napriek tomu, že toto môže trvať dlhšiu dobu, dodávateľ 

sa zaviazal, že bude v prácach pokračovať a tak by sa mala stihnúť kolaudácia do konca roka a 

následné odovzdanie MŠ do užívania.  

Práce pokračujú podľa plánu, pani starostka informovala, že niektorí poslanci žiadali, aby sa 

zasadnutia OZ zúčastnil aj pán Ing. arch. Magyar, ktorému pani starostka odovzdala slovo. Ing. 

arch. Magyar uviedol, že to, čo už OZ vie, je vyjadrenie vo financiách, ktoré poukazujú na 

náročnosť, ktorá bola skrytá a nik ju nepredpokladal. V jarných mesiacoch do budovy zatieklo, 

toto splesnivelo, čo malo za následok opadanie omietok. Jediným riešením bolo všetko osadiť 

sadrokartónom. Tiež kachličky, ktoré boli použité v pôvodnej stavbe sa dnes už nevyrábajú, 

preto bolo potrebné všetko vysekať a prakticky momentálne máme hrubú stavbu. Ďalšou 

položkou bola požiadavka statika na zvýšenie nosnosti, čo sa tiež muselo dofakturovať. Pán 

Magyar povedal, že 1/3 najťažších prác je už za nami. Momentálne sa robia podhľady, fasáda. 

Do jesene by sme mali byť hotoví a potom môže obec svojpomocne začať s prácami na 

odkvapových chodníkoch a dvore. Pán Magyar spomenul, že verí, že susedia budú tolerantní, 

lebo stále majú nároky. Na stavbe už nie sú ťažké technológie, cez víkend je tam ticho, nerobia 

prieky a maximálne sa snažia prispôsobiť, nerobia hluk a nezanechávajú odpad. Práce potrvajú 

ešte cca mesiac a potom už bude pokoj. Povedal, že taká veľká stavba nemôže byť celkom bez 

hluku a verí, že toto susedia pochopia. Opýtal sa, či majú poslanci otázky. Nik nemal otázky 

a bolo prijaté uznesenie  

 

Uznesenie č. 33-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Dodatok č. 1  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 tzv. naviac prác, zmluvnej 

ceny za dielo a lehoty realizácie diela. 

Celková cena naviac prác v zmysle Dodatku č. 1: 326.818,29 EUR s DPH. 

Celková cena Diela vrátane naviac prác: 1.239.329,31 Eur vrátane DPH. 

Termín odovzdania diela: 25.12.2020 .  
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Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

 

K bodu 6. Zmluva o energetickej úspornosti „Obnova časti verejného osvetlenia obce 

Hamuliakovo“ 

 

Pani starostka informovala, že zmluvy poslanci dostali, mali možnosť si ich preštudovať a ona 
nedostala žiadne pripomienky ani námietky. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala, čo 
bude nasledovať po odsúhlasení zmluvy. Pani starostka povedala, že je potrebné schváliť 
zmluvu teraz, lebo je to súčasť verejného obstarávania po ktorom už nebude možná zmena. 
Presne sa nedá definovať, kedy sa začnú práce, ale úspešný kandidát by mal byť známy na 
jeseň. Potom sa začnú vybavovať všetky potrebné povolenia. Pani starostka povedala, že 
začatie prác vidí reálne v úvode roku 2021, tiež dodala, že dúfa, že o rok v tomto čase sa už 
bude svietiť novými svietidlami. 
 
Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 34-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o energetickej 

úspornosti „Obnova časti verejného osvetlenia obce Hamuliakovo” v znení častí A až G medzi 

kupujúcim:  Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, 

IČO:00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou  

a zhotoviteľom, ktorým bude úspešným uchádzač určený procesom  verejného obstarávania 

na predmet zákazky „Obnova časti verejného osvetlenia obce Hamuliakovo“. 

 

Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

 
K bodu 7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve SPF pod 

verejnoprospešnou stavbou „Revitalizácia obce Hamuliakovo – výstavba chodníka pre 

peších“ 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová uviedla, že už rok sa snaží 

vysporiadať pozemky pod chodníkom na Dunajskú Riviéru. Teraz ide o pozemok SPF za 

cintorínom. Je to malý pozemok, ale celý proces je dosť zdĺhavý. Poslanci prijali uznesenie: 

 

 

Uznesenie č. 35-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním pozemku 

vo vlastníctve SR - Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, 817 15 Bratislava pod 
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verejnoprospešnou stavbou „Revitalizácia obce Hamuliakovo – výstavba chodníka pre peších“ 

formou kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenou medzi predávajúcim  Slovenský pozemkový 

fond , Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 a kupujúcim Obec Hamuliakovo, Dunajská 

127/18, 90043 Hamuliakovo, IČO: 00304751, kde predmetom zmluvy bude prevod 

vlastníckeho práva k novovytvorenej parcele p.č. 571/4 o výmere 21 m2, ktorá vznikla 

odčlenením geometrickým plánom č. 15/2020, zhotoveným geodetom Mária Fenclová a 

úradne overeným dňa 26.5.2020 Ing. Tiborom Orosom, z parcely p.č.571/2, reg. E, k.ú. 

Hamuliakovo, ostatná plocha , vedenej na LV 1178 vo vlastníctve SR - Slovenský pozemkový 

fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, za kúpnu cenu určenú dohodou zmluvných strán. 

 
Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

 

K bodu 8. Použitie príspevku z Environmentálneho fondu 

 

 Pani starostka informovala o príspevku, ktorý môže byť určený na pre účely odpadového 

hospodárstva, alebo zlepšenie životného prostredia. Konzultovala tento príspevok 

s predsedom komisie pre životné prostredie, pánom Ladislavom Kránitzom. Spoločne sa zhodli 

na tom, že nie je vhodné rozdrobiť tieto peniaze, ale obec by potrebovala malé vozidlo na 

zvážanie odpadu, pokosenej trávy a podobne. Taktiež bol v obci zavedený zber 

elektrospotrebičov a tieto sa môžu zvážať práve takýmto vozidlom. Pani starostka pri tejto 

príležitosti skonštatovala, že tento zber bol veľmi úspešný a za krátky čas sa vyzbieralo cca 500 

kg tohto odpadu. Toto ovplyvní mieru triedenia. Poslanec, pán Ladislav Kránitz na stretnutí 

s pani starostkou povedal, že k malému vozidlu by sa dala pripojiť cisterna a tak by mohlo 

slúžiť aj na polievanie zelene.  Ponúkol sa, že takéto vozidlo pre obec  pomôže vybrať a 

obstarať. Pôjde samozrejme o použité vozidlo. Pani starostka sa opýtala prítomných, či majú 

oni iný návrh a keďže nemali, bolo prijaté uznesenie.   

 

Uznesenie č. 36-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje použitie príspevku z Environmentálneho 

fondu prijatého vo výške 10.786,64 Euro na účel odpadového hospodárstva a na zlepšenie 

životného prostredia v súlade s § 7 ods. 10 zákona č. 329/2018 Z. z. zakúpením použitého 

multifunkčného vozidla pre komunálne účely  s príslušenstvom. 

 

Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

 

K bodu 9. Žiadosť APZ Real Estate o splátkový kalendár 
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Starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová informovala, že spoločnosť APZ Real Estate, ktorá 

sa chystá realizovať novú výstavbu oproti ulici Pastierska, má vydané stavebné povolenie na 

viacero objektov. Poplatok za rozvoj činí 54.950 €. Poplatok bol rozdelený na 3 časti. Prvá časť 

bola vyrúbená 17.6.2020 a v rámci zákonnej lehoty 30 dní sa stavebník neodvolal, ale požiadal 

o splátkový kalendár. Predstavitelia spoločnosti navštívili osobne pani starostku a požiadali 

o výnimku aj voči splátkovému kalendáru, a to zaplatiť 70% poplatku za rozvoj až pred 

kolaudáciou. Pani starostka uviedla, že splátkový kalendár obce je daný, a to uznesením 

zastupiteľstva. Dané uznesenie umožňuje splátky len pre fyzické osoby a splátky sú presne 

definované a stanovené. Napriek tomu, predstavitelia spoločnosti žiadali, aby obecné 

zastupiteľstvo rokovalo o ich žiadosti. Ako aj pani právnička uviedla, poplatník môže požiadať 

o splátkový kalendár a obec môže (ale nemusí) vyhovieť jeho žiadosti. Bol prečítaný návrh na 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 37-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti spoločnosti APZ Real Estate, Z. 

Kodálya 779/9, 924 01 Galanta zo dňa 2.7.2020, naša značka 1855/2020 o poskytnutie odkladu 

splatnosti poplatku rozvoja a poskytnutie výnimky z internej smernice č. 1/2018 schválenej 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 39-OZ/2018 

 

Počet hlasov za 0   

Počet hlasov proti 5 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Zdržali sa 1 (p. Štefan Olajec) 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

K bodu 10. Rôzne 

 

Poslankyňa Ing. Darina Balková povedala, že by sa chcela vrátiť k návrhu uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ, týkajúceho sa priploteného pozemku rodiny Majkútovej.  

Obec má viacero takýchto pozemkov a keďže ich nechce predať, bolo by vhodné prenajať ich. 

Je to obecný majetok a treba s ním nakladať tak ako to robia aj okolité obce. Pani právna 

zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková povedala, že na to by mala mať obec predpis, najlepšie 

VZN. Tu by mali byť uvedené podmienky, kedy, ako a za akú sumu by sa predmetné pozemky 

prenajímali, prípadne predávali. Ponúkla, že takéto VZN pripraví. Pani poslankyňa Ing. Darina 

Balková dodala, že nájom má byť každoročne valorizovaný a požiadala pani právnu 

zástupkyňu, aby bolo aj toto vo VZN zohľadnené.  

 

 

K bodu 11. Záver 
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Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ o 18:30 hod. Povedala, že 

pokiaľ sa nič mimoriadne nevyskytne, najbližšie zasadnutie OZ bude zvolané koncom 

septembra 2020.  

 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

 

Overovatelia:   

  

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

     JUDr. Mária Fejes              Ing. Anna Paráková 

 

 

 


