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    Zápisnica   

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 24. 09. 2020.     
___________________________________________________________________________  

  

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková 

 

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 

  

P R O G R A M   rokovania: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Krátka informácia starostky o stave realizovaných a pripravovaných zámerov v obci 
5. Úvery na dofinancovanie projektu Rozšírenia kapacity a rekonštrukcie MŠ  

a/  Indikatívna ponuka PRIMA banky Slovensko 

b/  Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

6. Projekt organizácie dopravy na Dunajskej ulici – objednávka realizácie 
7. Úhrada fa. Bugár projekt (uznesenie č. 22/2020) z rezervného fondu 
8. Použitie rezervného fondu na úhradu výdavkov súvisiacich s projektom Rozšírenie 

kapacity a rekonštrukcie MŠ Hamuliakovo 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 
10. Žiadosti o poskytnutie dotácií –  
11. Žiadosti 

a/  p. Turic/vysporiadanie parcely „C“ č. 640/3 

b/  p. Javorek / odkúpenie parcely „E“ č. 820  

c/  p. Mráz / uplatnenie predkupného práva  

d/  p. Šimko / zaradenie pozemkov do územného plánu;  

e/  p. Indrichovič / odkúpenie pozemku  „C“ č.1024/21 –  

12. Rôzne 
13. 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 hostí. Informovala, že poslanci JUDr. Mária Fejes a pán Štefan Olajec sa 

ospravedlnili a nezúčastnia sa zasadnutia. Pani starostka skonštatovala, že počet prítomných 

poslancov je 5, OZ je uznášania schopné. 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. Darina Balková, Mgr. Jarmila Tomečková 

Návrhová komisia:                 Ing. Juliana Krajčírová, 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:   2 (JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec) 

  

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, pani starostka požiadala o doplnenie programu  

v bode rôzne o dva body a to Zmluvu o budúcej zmluve s Občianskym združením Hamíkovo 

a žiadosť pána Kránitza st., ktorý zastupuje pána Mezzeia. Poslanci súhlasili s doplnením 

programu a 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

doplnený program rokovania    

  

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:   2 (JUDr. Mária Fejes, p. Štefan Olajec) 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Krátka informácia starostky o stave realizovaných a pripravovaných zámerov v obci 
5. Úvery na dofinancovanie projektu Rozšírenia kapacity a rekonštrukcie MŠ  
a/  Indikatívna ponuka PRIMA banky Slovensko 

b/  Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

6. Projekt organizácie dopravy na Dunajskej ulici – objednávka realizácie 
7. Úhrada fa. Bugár projekt (uznesenie č. 22/2020) z rezervného fondu 
8. Použitie rezervného fondu na úhradu výdavkov súvisiacich s projektom Rozšírenie 

kapacity a rekonštrukcie MŠ Hamuliakovo 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 
9. Žiadosti o poskytnutie dotácií –  
10. Žiadosti 
a/  p. Turic/vysporiadanie parcely „C“ č. 640/3 

b/  p. Javorek / odkúpenie parcely „E“ č. 820  

c/  p. Mráz / uplatnenie predkupného práva  

d/  p. Šimko / zaradenie pozemkov do územného plánu;  

e/  p. Indrichovič / odkúpenie pozemku  „C“ č.1024/21 –  

11. Rôzne 
a/       zmluva o budúcej zmluve s OZ Hamíkovo 
b/      žiadosť pána Kránitza st.   
12. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

  

K bodu 4. Krátka informácia starostky o stave realizovaných a pripravovaných zámerov v 
obci 
  

4.1 Pani starostka informovala na úvod o hospodárení obce a stave financií. Povedala, že nie 

každý občan je znalý financovania verejnej správy, ale poslanci by mali byť o tejto 

problematike informovaní. Mali by teda vedieť, aké obmedzenia a výpadky COVID-19 

spôsobil. Oficiálny výpočet straty našej obce je 40.104 €, ako to bolo vypočítané zo strany 

štátu. Konečná suma je však úplne iná a preto by bolo vhodné podať presnú informáciu. 

Rozpočet našej obce na tento rok bol pri schvaľovaní nastavený na príjem z podielových daní 

760.000 €. Už začiatkom januára došlo ku kráteniu o 15.000 €, pravdepodobne to vyplynulo 

z očakávania štátnych ekonómov z celosvetovej situácie. Ďalšie krátenie nastalo v dôsledku 

COVID-19 a v apríli 2020 sme sa dostali na čiastku 693.000 €. Už v tom čase bol výpadok 

67.000 €. Táto čiastka bola korigovaná a v júni sme mali rozpočet upravený na 704.000 €. 

K dnešnému dňu sme obdržali len 538.000 €. Príjmy z výnosov podielových daní prichádzajú 

veľmi nepravidelne a obec sa v máji tohto roku ocitla v situácii, kedy prijatá čiastka nebola 

schopná pokryť platy zamestnancov. Pani starostka vyjadrila vieru, že tých plánovaných 

704.000 € bude v týchto posledných mesiacoch roka doplatených, ale nikto na to nemôže dať 
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záruku. Celková strata obce teda bude 56.000 € z podielových daní fyzických osôb. Okrem toho 

netreba zabúdať na ďalšie straty, hlavne sú to straty z príjmov za prenájom telocvične, ktorá 

nebola prenajímaná v čase, kedy sa najviac zarába, nakoľko sa nevykuruje. V zimnom období 

boli aj náklady na telocvičňu vyššie ako príjmy a očakávalo sa, že straty sa vykryjú prenájmom 

práve cez leto. Telocvičňa ale ostala zatvorená. Ďalej sú to výpadky poplatkov rodičov za MŠ. 

Deti, ktoré nechodili do MŠ neplatili. Platy zamestnancom boli vyplácané, tiež sa MŠ musela 

temperovať. Čiže výdavky boli a príjmy nie. Podobne to bolo aj so školskou jedálňou, kde síce 

kuchárky čerpali dovolenky, ale výdavky ostali (vo forme odvodov a pod.). Na záver tejto 

informácie ešte pani starostka ozrejmila niektoré veci. Príjem vo forme podielových daní vo 

výške 704.000 €, ktorý obec očakáva nie je príjmom, s ktorým obec hospodári. Obec má 

povinné platby, ktoré platí v rámci  zákona o rozpočtových pravidlách. Sú to pevné platby na 

MŠ, jedáleň a školskú družinu vo výške 211.000 € ročne, ďalej sú to platby úrokov a istín 

z predchádzajúcich období (za nájomné byty, cyklotrasu...) to činí 127.000 € ročne. Keď sa to 

spočíta, ostáva nám na reálne hospodárenie 355.000 € ročne. Ak je z tohto výpadok 60.000, 

tak to nie je 6% ako bolo avizované, je to takmer 20 %. Toto na ozrejmenie, prečo došlo aj na 

OÚ k opatreniam ako je krátenie úväzkov, či rušenie niektorých pracovných pozícií. Obec šetrí, 

kde sa dá. 

4.2 Realizácia MŠ – je momentálne najväčším projektom. Práce sú realizované podľa plánu, do 

konca decembra by mala byť rekonštrukcia ukončená. Predpokladaná kolaudácie je v januári, 

februári, prípadne začiatkom marca. Čo sa týka nákladov, samotná budova nevyžaduje ďalšie 

financovanie, ale úprava okolia nebola obsiahnutá v projekte. Touto cestou pani starostka 

poďakovala poslancovi pánovi Kránitzovi, ktorý veľmi pomáha s prácami okolo stavby, 

naposledy s dažďovými vsakmi. Mnohé z týchto prác sa snaží obec robiť svojpomocne. 

Podobne to bude s osádzaním chodníkov, plotov... 

4.3 Výmena obecného osvetlenia – prebehlo verejné obstarávanie, prihlásili sa dve firmy. 

Súťaž je zatiaľ vyhodnotená len po finančnej stránke, stále sa pracuje na kontrole 

a prepočtoch, kde má byť dokázané, že úspory a celá technická špecifikácia súhlasí s tým, čo 

bolo vypísané. Keď sa toto skompletizuje, dokončí sa zápisnica bude podpísaný kontrakt 

s víťaznou firmou. 

4.4 Výstavba chodníka na Dunajskú Riviéru – nakoľko prebehla výmena na vedúcich pozíciách 

Slovenského vodohospodárskeho podniku a Vodohospodárskej výstavbe, museli sme čakať, 

kým budú menovaní noví riaditelia. Veľký problém máme so Slovenským pozemkovým 

fondom, ktorý sa stále nevyjadril k pozemkom. Vo všeobecnosti aj okolité obce uvádzajú 

problematickú spoluprácu s SPF. Zatiaľ teda obec vynechá pozemok SPF (12 m), bude 

pokračovať v prácach a dokončí chodník, keď bude vysporiadaný pozemok vo vlastníctve SPF. 

4.5 Projekt dopravného značenia pri ZŠ Hamuliakovo – projekt bol schválený Dopravným 

inšpektorátom. Bol uskutočnený výber dodávateľa, oslovených bolo 6 firiem, z ktorých 4 

poslali ponuku. Návrh objednávky je predmetom bodu 6 tohto zasadnutia. 

4.6 Projekt Zberného dvora – momentálne sa vybavuje povolenie na studňu, ktoré vydáva 

Okresný úrad. K tomuto je potrebný hydrogeologický vrt, ktorý bol vykonaný koncom augusta. 

Vypracováva sa hydrogeologický posudok a keď sa toto dokončí, podá sa žiadosť o stavebné 

povolenie.  
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4.7 Prechod Malogútorská – podaná žiadosť na vydanie územného rozhodnutia, ktoré vydáva 

obec Kalinkovo. Ďalším je bezpečnostný prechod k zastávke na Družstevnej – tam máme 

stanoviská od všetkých dotknutých orgánov a inštitúcií, okrem SPF. 

4.8 Rozšírenie ulice Malogútorská od hlavnej cesty po odbočku Brezová– Tu sa skomplikovala 

situácia kvôli druhu pôdy, zistilo sa, že všetky komunikácie na Strednom Hone sú definované 

ako orná pôda a 20 rokov sa nenašiel nik, kto by požiadal o zmenu. Preto je potrebné tieto 

pozemky predefinovať. To znamená nové geometrické plány, odčlenenie pozemkov a tiež 

určenie hodnoty pôdnej jednotky. Potom sa bude pokračovať v rozšírení Malogútorskej 

vrátane chodníka. 

4.9 Chodník na Rybársku ulicu – obec získava povolenia dotknutých orgánov a inštitúcií, opäť 

je problém s SPF. 

4.10  Spoločnosť T-Com má zámer v najbližších rokoch rozšíriť optickú sieť. Podali návrh na 

obec. Pre obec to znamená, že by bolo rozkopané celé Hamuliakovo. Technický pokrok asi 

nezastavíme a budeme to musieť riešiť ako okolité obce. Žiadosť sa posúva na stavebnú 

komisiu, pre odborné posúdenie.   

 

K bodu 5. Úvery na dofinancovanie projektu Rozšírenia kapacity a rekonštrukcie MŠ 

a/ Indikatívna ponuka PRIMA banky Slovensko 

b/ Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

Pani hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková, ktorá vypracovala stanovisko k tomuto 

bodu v skratke uviedla, že zadlženosť obce je na takej úrovni, ktorá dovoľuje čerpanie. Pán 

Kristl zo Sadovej ulice sa opýtal, či boli k dispozícii aj ponuky iných bánk. Pani starostka Ing. 

Ludmila Goldbergerová odpovedala, že obec spolupracuje s PRIMA bankou a preto 

nezvažovala iné ponuky. Pani hlavná kontrolórka Ing. Ľubica Jančoková dodala, že ponúkaný 

úver je s úrokom 0,6%, čo je momentálne najlepšia ponuka. 

 

Boli prijaté uznesenia 

 

Uznesenie č. 37-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s indikatívnou ponukou PRIMA banky 
Slovensko, a.s., datovanou september 2020, týkajúcej sa podmienok čerpania dlhodobého 
finančného úveru Municipálny úver – Klasik v objeme 180.000 € za účelom financovania 
projektu Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ 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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Uznesenie č. 38-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s prijatím návratnej finančnej výpomoci 
obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2020 v objeme 40.000 € za účelom výkonu samosprávnych pôsobností z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19. 
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) 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania formou úveru 
a prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  
 
Stanovisko je prílohou č.1 tejto zápisnice. 
 Na záver tohto bodu pani hlavná kontrolórka obce pripomenula, že v budúcnosti by bolo 

vhodné, aby sa k podobnej tematike vyjadrila vždy finančná komisia. Ona posudzuje, či 

spĺňame podmienky na čerpanie úveru a finančná komisia by sa mala vyjadriť k výške 

a k ponuke ako takej.  

 

K bodu 6. Projekt organizácie dopravy na Dunajskej ulici  - objednávka realizácie 

 

Pani starostka povedala, že k danému bodu zaslala poslancom materiály. Zo 6 spoločností 4 
spoločnosti poskytli cenovú ponuku podľa projektovej dokumentácie. Najnižšia ponuka vo 
výške 3.884,60 € je od firmy Talajka. Keďže sa čerpá z rezervného fondu, je potrebné 
schválenie OZ 
 
Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 39-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s financovaním realizácie verejnej zákazky 
Vodorovné a zvislé dopravné značenie – projekt organizácie dopravy na Dunajskej ulici 
v Hamuliakove, vypracovaný spoločnosťou MN, s.r.o., Hviezdoslavova 75, 90031 Stupava, 
zodpovedný projektant Michal Novoveský podľa najnižšej predloženej cenovej ponuky firmy 
Talajka, s.r.o., Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov vo výške 3884, 60 Euro. Finančné 
prostriedky na tento účel budú čerpané z rezervného fondu.  
 
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 7. Úhrada faktúry Bugár projekt (uznesenie č. 22/2020) z rezervného fondu 

 

Aj táto úhrada má byť čerpaná z rezervného fondu, preto o nej musí hlasovať OZ. 
 
Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 40-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s úhradou faktúry firmy Bugár projekt, s.r.o., 
Rekreačný Rad 6074/14, 929 01 Dunajská Streda za projektovú dokumentáciu Zberný dvor 
Hamuliakovo vo výške 4800 Euro. Finančné prostriedky na tento účel budú čerpané 
z rezervného fondu. 
 
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. Použitie rezervného fondu na úhradu výdavkov súvisiacich s projektom 

Rozšírenie kapacity a rekonštrukcie MŠ Hamuliakovo 

 

Pani starostka povedala, že platba faktúr, ktoré zhotoviteľ predkladá majú oprávnené aj 
neoprávnené položky, jednotlivé faktúry sa líšia. Neoprávnené položky sa hradia z vlastných 
zdrojov, kam patria hlavne poplatky za rozvoj, rezervný fond a úver, ktorý poslanci schválili. 
Pre úhradu výdavkov na MŠ z rezervného fondu je opäť potrebné vyjadrenie poslancov.  
 
Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 41-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s úhradou výdavkov súvisiacich s projektom 
Rozšírenie kapacity a rekonštrukcie MŠ Hamuliakovo z rezervného fondu v súlade s uznesením 
číslo 33/2020.  
 
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 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 

 

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok bol riadne vyvesený a úradnej tabuli aj webovom 

sídle. Tento plán je prílohou č. 2 k tejto zápisnici 

 

Bolo prijaté uznesenie 
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Uznesenie č. 42-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 2. polrok 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 10. Žiadosti o poskytnutie dotácií 

 

Na jar tohto roku sa OZ Hamuliakovo dohodlo, že sa k žiadostiam o dotácie vyjadria  neskôr, 

keďže v dôsledku opatrení COVID-19 nebolo jasné ako na tom budeme po finančnej stránke. 

Tento bod bol preto opätovne zaradený do programu dnešného zasadnutia. Celkovo prišli 

žiadosti od 5 združení. A to Klub starých pánov Hamuliakovo, ŠK Hamuliakovo, Jednota 

dôchodcov Hamuliakovo, CSEMADOK Hamuliakovo a žiadosť z hokejovej haly na podujatie, 

ktoré sa malo uskutočniť vo apríli, ale kvôli pandémii sa nekonalo. Túto žiadosť preto pani 

starostka nepredkladá. Pani starostka informovala, že Klubu starých pánov poskytla z rezervy 

starostky  400 € na podujatie pri príležitosti oslavy 90. výročia založenia futbalového klubu.  

A keďže sa tohto roku nekonali Dni obce a turnaj o pohár starostu, považuje týmto žiadosť 

Klubu starých pánov za uspokojenú. Rozhodnutie je ale na poslancoch. Poslankyňa Ing. Juliana 

Krajčírová dodala, že Klub starých pánov žiadal 500 € a tiež uviedla, že všetky žiadosti budú 

krátené. Pani starostka predložila žiadosti ŠK Hamuliakovo, ktoré žiadalo 5.000 €, organizácie 

CSEMADOK, ktorá žiadala 800 €, Organizácie Jednoty dôchodcov – 1.500 €. V rámci 

prípravného výboru pani hlavná ekonómka mala ťažkú úlohu vyčleniť v tejto neľahkej situácii 

prostriedky na financovanie organizácií. Pani starostka dodala, že nie je pravdou, že by obec 

nepodporovala menované organizácie. Napríklad režijné úhrady za ŠK Hamuliakovo za 

elektriku a vodu v minulom roku činili 1.700 €, tento rok sa očakáva cca 1.825 €, sem treba aj 

zarátať mzdové náklady a náklady za palivo (obec kosí ihrisko). Čiže aj takto obec podporuje 

Športový klub. 

 

Boli prednesené uznesenia: 

 

Uznesenie č. 43-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti ŠK Hamuliakovo zo dňa 11.3.2020 
pod značkou 895/2020 o poskytnutie dotácie na rok 2020.  
 
Počet hlasov za: 2  (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Počet hlasov proti: 0 

Zdržali sa: 3 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková) 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté 
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Uznesenie č. 43-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie ŠK Hamuliakovo vo 
výške 800 € na základe podpísanej zmluvy o poskytnutie dotácie.  
 
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) 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Uznesenie č. 44-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti MOJDS Hamuliakovo zo dňa 
4.3.2020 pod značkou 809/2020 o poskytnutie dotácie na rok 2020. 
 
Počet hlasov za: 1  (p. Ladislav Kránitz)  

Počet hlasov proti: 1 (Ing. Juliana Krajčírová) 

Zdržali sa: 3 (Ing. Darina Balková, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková) 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Uznesenie č. 44-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie MOJDS Hamuliakovo 
vo výške 500 Euro na základe podpísanej zmluvy o poskytnutie dotácie. 
 
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) 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 45-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti CSEMADOK-ZO Hamuliakovo zo 
dňa 4.3.2020 pod značkou 808/2020 o poskytnutie dotácie na rok 2020 . 
 
Počet hlasov za: 0   

Počet hlasov proti: 2 (Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz) 

Zdržali sa: 3 (Ing. Darina Balková, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková) 

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

 

Uznesenie č. 45-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie CSEMADOK-ZO 
Hamuliakovo na rok 2020 vo výške 250 Euro na základe podpísanej zmluvy o poskytnutie 
dotácie. 
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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) 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 11. Žiadosti 

 

a/ Žiadosť pána Turica – vysporiadanie parcely register C parcela č. 640/3. Pre ozrejmenie 

pani starostka vysvetlila, že asi ½ roka sa pracuje na inventarizácii obecných pozemkov a ich 

vysporiadaní. Pri tejto kontrole vyskakujú pozemky, ktoré sú priplotené, prípadne inak 

využívané  inými vlastníkmi priľahlých nehnuteľností, ktorí ich využívajú bez právneho titulu. 

Takýchto pozemkov sme našli viac a vyzvali sme užívateľov na vysporiadanie. Niektorí sú 

prekvapení, niektorí chcú riešiť danú situáciu, iní nie, reakcie sú rôzne. Pozemok p. Turíca je 

na ulici Vrbová na Strednom Hone, celá predzáhradka je vo vlastníctve obce. Tu však má rodina 

Turicovcov všetky inžinierske siete i záhradku. V tomto prípade pochybila obec, keď vydala 

stavebné povolenie bez vysporiadania pozemku. Rodina Turicovcov má záujem odkúpiť daný 

pozemok za cenu, za ktorú pozemok kupovali v roku 2000 a to 33 €/m2. Pani starostka poslala 

poslancom všetky podklady týkajúce sa tejto žiadosti a položila otázku prítomným aj pani 

právnej zástupkyni, či je možné predať pozemok za takúto cenu, ktorá určite nezodpovedá 

znaleckému posudku v dnešnej dobé, či je možné to predať za takú cenu z dôvodu osobitého  

zreteľa a to s poukázaním na to, že pochybila obec. Poslanci rozhodli, že bude vypracovaný 

znalecký posudok o predaji  a až potom sa môže vypracovať návrh zámeru predaja za cenu 

uvedenú v znaleckom posudku, ktorý bude riadne vyvesený.  Znalecký posudok by mal hradiť 

žiadateľ. 

Prednesený bol návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 45-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti pána Ladislava Turica a Evy 
Turicovej, Vrbová 387/1, 90043 Hamuliakovo naša zn. 2174/2020 o právne vysporiadanie 
parcely 640/390 reg. C o výmere 60 m2 orná pôda za cenu 33,19 Euro/m2.  
 
Počet hlasov za: 0   

Počet hlasov proti: 0  

Zdržali sa: 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna 

Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková) 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

b/ Žiadosť pána Javoreka – odkúpenie parcely „E“ č. 820. Táto parcela sa nachádza na 

konci rozvojového zámeru 4R. Pán Javorek vlastní susednú parcelu, táto však nie je zahrnutá 

v rozvojovom zámere, takže sa tu nedá stavať. Parcela susedí s parcelou obce 820/29 a táto 

bola zaradená do zámeru odpredaja. Je znehodnotená tým, že užívatelia cez ňu vyjazdili cestu 
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a parcelu tak znehodnotili. Pani starostka opätovne hovorila s pánom Pethöom. On navrhol 

počkať s akýmikoľvek prevodmi a uviedol, že ani pán Javorek nerešpektuje vecné bremeno 

a vyjazdil cestu mimo dohodnutej. Pán Pethö je v rokovaní s majiteľmi ďalšieho pozemku, kde 

by mal byť výjazd a chce preložiť cestu na to miesto, kade má ísť. Takto by sa obci zachránila 

parcela, ktorá je momentálne znehodnotená. Preto pani starostka povedala, že momentálne 

neodporúča odpredaj tejto parcely.     

 

Prednesený bol návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 46-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti pána Antona Petra Javoreka 
a manž. Ľudmily Javorkovej, Farská 491, 01851 Nová Dubnica naša zn. 2084/2020 o právne 
vysporiadanie parcely 820/1 reg. C, vytvorenú odčlenením z parcely reg. E č. 820.  
 
Počet hlasov za: 0   

Počet hlasov proti: 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková) 

Zdržali sa: 0 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté 

Pri tejto príležitosti pani starostka informovala o predaji pozemkov v Záhradkárskej osade. 

Prvá fáza odpredaja bola ukončená, obec prijala peniaze na účet. 2. a 3. etapa začnú hneď ako 

sa dá do poriadku spomínaná cesta, ktorá prechádza aj obecným pozemkom. Vec trochu 

skomplikovalo aj úmrtie jedného zo spoluvlastníkov pozemkov, takže prebieha dedičské 

konanie.  

 

c/ Žiadosť pána Mráza – uplatnenie predkupného práva. Obec Hamuliakovo je 3/4 

vlastníkom parcely 694/128 1500 m2. Spoluvlastníkom je Pavel Mráz, ktorý má záujem túto ¼ 

odpredať a v rámci predkupného práva nám podľa zákona ponúka odpredaj tejto parcely za 

cenu 45 €/m2. Ide o parcelu za obecnými nájomnými bytmi na Lipovej ulici. Vedľajšiu parcelu 

vlastní rodina Érseková, ktorá tu má zámer a preto pani starostka predpokladá, že práve im 

bude ponúknutý odpredaj tohto pozemku. Pán Érsek mladší už niekoľkokrát navštívil pani 

starostku s rôznymi zámermi. Ide o to, či má obec záujem tento pozemok odkúpiť, či ho 

potrebujeme. Je to dlhý úzky pás a v momentálnej finančnej situácii by ona neodporúčala 

odkúpiť to. Pani poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že by neuplatňovala predkupné 

právo, lebo nemáme načo tento pás zeme využiť. Nemali by sme z toho pridanú hodnotu. 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 46-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo si neuplatňuje predkupné právo na spoluvlastnícky 
podiel na pozemku registra „C“, vedeného ako orná pôda č. 694/128 o výmere 1500 m2 na 
základe ponuky Bc. Pavla Mráza, Benková Potôň 315, Horná Potôň 930 36 zo dňa 7.9.2020 
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naša zn. 2260/2020, kúpna cena: 45,- EUR/1m2, pri výmere podielu 375 m2 predstavuje 
celková kúpna cena: 16.875,- EUR.  
 
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) 

 

d/ Žiadosť pána Šimka – zaradenie pozemkov do územného plánu. Pani starostka 

povedala, že ide o opakovanú žiadosť (alebo podnet), ktorá prichádza na obec každých 14 dní. 

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová povedala, že nie je uvedené žiadosť, v korešpondencii je 

uvedené, že ide podnet. Poslankyňa Ing. Anna Paráková povedala, že k tomuto sa vyjadrilo OZ 

už niekoľkokrát a skonštatovalo, že toto má riešiť OÚ a nie poslanci.  Preto sa k tomuto bodu 

nechystalo ani uznesenie, na prípravnej skupine sa poslanci dohodli, že tento bod len zoberú 

na vedomie. Pani starostka to teda uzavrela s tým, že pánovi Šimkovi bude zaslaná odpoveď, 

nech podá žiadosť keď bude otvorené obstarávanie nového územného plánu. 

 

e/  Žiadosť pána Indrichoviča – odkúpenie pozemku „C“ č. 1024/21. Pani starostka uviedla, 

že ide o pozemok, ktorý patrí do 3. balíka odpredaja pozemkov v Záhradkárskej osade. Je to 

jediná lukratívna a použiteľná parcela v rámci tohto balíka. Pani starostka odporučila 

pokračovať v tom, čo sme začali a teda odpredať parcelu spolu s ostatnými parcelami. 

V žiadosti nebola uvedená ani cena.  

  

Prednesený bol návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 47-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Michala Indrichoviča, Vavilová 
12, 851 01 Bratislava naša. zn. 1910/2020 zo dňa 13.7.2020.  
 
Počet hlasov za: 0   

Počet hlasov proti: 5 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková) 

Zdržali sa: 0 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

K bodu 12. Rôzne 

 

a/  Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová zaradila do  tohto bodu schválenie zmluvy 

o budúcej zmluve, týkajúcej sa trasovaného chodníka na Dunajskú Riviéru. Tento úkon je 

potrebný ako podklad pre majetkové vysporiadanie pozemku.  

 

Bolo prijaté uznesenie 
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Uznesenie č. 47-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej 
zmluvy medzi budúcim prenajímateľom: HAMIKOVO OZ IČO 42178665 a budúcim nájomcom 
obec Hamuliakovo IČO 00304751 
 
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/  Žiadosť pána Kránitza st., ktorý zastupuje pána Mezzeia. Je to návrat k tejto žiadosti, 

ktorú OZ už riešilo. Ide o spoluvlastníctvo na parcele 382 reg. „E“ v pomere 1:1. V rámci 

parcely, ktorá je lesný pozemok je zahrnutá aj ostatná plocha. Pán Mezzei má záujem 

o rozdelenie s tým, že spoluvlastníctvo by ostalo pri výjazde. Pán Kránitz st. požaduje aj 

rozdelenie parcely ostatná plocha 1:1. Toto bude nutné rozdeliť presným geometrickým 

plánom. Poslankyňa Ing. Anna Paráková upresnila, že OZ sa nevracia k pôvodnej žiadosti, toto 

je žiadosť nová. Uviedla tiež čo vyplynulo zo stretnutia, že podmienkou tohto delenia  je 

vysporiadanie cesty na Strednom Hone. Ona navrhla, aby sa na stretnutie prizvala pani 

Fenclová, ktorá túto problematiku riešila. Ing. Darina Balková dodala, že dávno už bolo 

dohodnuté, že sa cesta na Strednom Hone vysporiada a až potom budeme riešiť delenie tohto 

pozemku. Pani starostka toto tlmočila pánovi Kránitzovi, no pán Kránitz to tak nevidí. 

V zápisnici z toho obdobia je uvedené, že obec žiada odpredaj cesty za 1 €, ale nikde nie je 

súhlas pána Kránitza. On dnes podmieňuje vysporiadanie tejto cesty práve rozdelením 

pozemku. Ing. Anna Paráková navrhla, nech sa vytiahne výkupový elaborát. Pani Ing. Fenclová 

tvrdila, že ešte v roku 2018 bola v katastri, videla ten výkupový elaborát. V katastri je uvedené, 

že tieto parcely boli plánované na kanál ktorý sa neskôr realizoval inde. Vodohospodárska 

výstavby previedla tieto pozemky na SPF, ktorý ich potom bezplatne previedol na obec. Teda 

pani Ing. Fenclová tvrdila, že tí pôvodní majitelia už pozemky vyplatené mali. Prítomní sa 

dohodli, že obec vyžiada od Ing. Fenclovej výkupový elaborát a následne dorieši požiadavku 

pána Kránitza st. 

 

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

 

Pani starostka obce na záver  

- upozornila poslancov, že dostali výzvu, aby sa vyjadrili k rozpočtu na rok 2021  

- požiadala poslankyňu Ing. Annu Parákovú o kompletizáciu VZN o doprave, týkajúcu sa 

parkovania 

- uviedla, že bude potrebné vypracovať nové VZN o odpadoch. Dňa 08.10.2020 sa uskutoční 

k tomuto porada ZOHŽO 

- bude potrebné vypracovať VZN o daniach a poplatkoch na budúci rok 

- tiež bude potrebná aktualizácia VZN o príspevku rodičov na školské zariadenia – od 

01.01.2021 sa menia poplatky. 

Skonštatovala, že je treba spomenúť ešte jeden problém s MŠ a to fakt, že systém financovania 

mzdových a režijných nákladov je nastavený tak, že v septembri sa nadiktuje štátu počet detí 

v MŠ a podľa toho prispieva štát na budúci rok. Naša obec mala 48 detí a tým pádom pri 



14  

  

zvýšení kapacity o +78 detí sa dostaneme do situácie, že obci bude chýbať 202.000 € na mzdy 

a režijné náklady. Pani starostka ohľadne tohto komunikovala so ZMOS-om, oslovila župana 

BSK aj Ministerstvo školstva. Ak obec nezíska dodatočné dofinancovanie mzdových a režijných 

nákladov, nebude vedieť spustiť plnú kapacitu skôr ako  v septembri 2021 

 

Pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová sa na záver poďakovala prítomným za účasť 

a ukončila zasadnutie OZ. Určila termín nasledujúceho zasadnutia OZ na 22.10.2020, 

s alternatívou 29.10.2020. Do návrhovej komisie boli menované poslankyne Ing. Darina 

Balková a Mgr. Jarmila Tomečková   

 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

 

Overovatelia:   

  

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

     Ing. Darina Balková              Mgr. Jarmila Tomečková 

 

 

 

Po riadnom ukončení zasadnutia OZ Hamuliakovo požiadali o slovo obyvatelia ulice Sadová. 

Pani starostka sa opýtala poslancov, či im môže prideliť čas, nakoľko ich vystúpenie nebolo 

zahrnuté do programu zasadnutia. Poslanci súhlasili s podmienkou, že pre každý príspevok 

vyčleňujú 5 minút. 

Ako prvá vystúpila pani Ľubica Horváthová, ktorá poďakovala za zhodnotenie finančnej 

situácie v obci (bod 4.1) a má k tomuto dve otázky: 

1. Vie, že Sociálna poisťovňa vrátila odvody za apríl a štát vracia refundáciu za 

podporu materských škôl za apríl, máj, jún. Opýtala sa, či má pani starostka 

o tomto vedomosť 

2. Financovanie MŠ. Ak dobre rozumela, ponuka na úver bola 300.000 €, ale obec 

bude reflektovať len 180.000 €. Ako obyvateľka ulice Sadová a bezprostredne 

susediaca s MŠ chce upozorniť, že situácia v zmysle hlučnosti sa zmenila 

a obyvatelia Sadovej ulice požadujú vybudovanie protihlukovej ochrany, ktorú 

bude potrebné riešiť. Navrhuje teda už teraz sa týmto zaoberať, aby aj toto bolo 
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zahrnuté v rozpočte. Zdôraznila, že sú ústretoví voči MŠ, ale toto je záležitosť, 

ktorá musí byť doriešená. Požiadala, aby to bolo uvedené v zápisnici. 

 

Odpovedala pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová. K otázke Sociálnej poisťovne 

ubezpečila, že obec má veľmi šikovnú pani ekonómku a v spolupráci s ňou požiadala obec 

o všetky možné kompenzácie a refundácie. Vrátenie odvodu do sociálnej poisťovne, činí cca 

5.000 – 6.000, požiadalo sa o refundáciu časti platov – toto vie štát refundovať do výšky 80%, 

proste žiadali sme o všetko, čo sa dalo. Ako informáciu uviedla pani starostka, že mnohé obce 

to ani nezvládli, lebo systém bol veľmi komplikovaný, časovo dosť náročný a informácií bolo 

málo. Našťastie nám sa podarilo požiadať o všetko, ale či budeme uprednostnení, či nám bude 

vyhovené, to dopredu nik nevie. Na zmiernenie dôsledkov COVID-19 nám bolo zatiaľ  

priznaných 3.000 €. Všetko sledujeme, ale musíme len čakať, či nám bude vyhovené. 

Čo sa týka druhej otázky, povedala, že musí upresniť, že MŠ uvedieme do prevádzky určite 

hneď po kolaudácii. Máme nedostatok priestorov, v ZŠ pribudli dve triedy, obec dala škole 

k dispozícii všetky svoje priestory, dokonca pani hlavná kontrolórka sa musela presťahovať 

a vytvorili sa striedavé triedy . Našťastie klub dôchodcov nebolo potrebné zrušiť. Každopádne 

MŠ začne fungovať hneď po kolaudácii, hoci s naplnenou kapacitou  to bude až od septembra 

2021. 

Na poznámku prítomného obyvateľa Sadovej ulice, že pani starostka neodpovedala na otázku, 

táto skonštatovala, že pani Horváthová nepoložila otázku, žiadala len o zápis do zápisnice. 

Pokračovala, že požiadavku protihlučnej steny nevie momentálne akceptovať, lebo na to nie 

sú peniaze. Pani Horváthová sa opýtala, či bude obec hradiť meranie hlučnosti. Pani starostka 

odpovedala, že tak je to uvedené v stavebnom povolení, takže to bude riešiť obec. Pani 

Horváthová pokračovala, že podľa zákona MŠ musí byť oplotená. Plot, ktorý stojí medzi ich 

domom a MŠ patrí Horváthovcom, čo bude ak ho demontujú? Oni nemusia mať dom 

oplotený, ale MŠ oplotená musí byť. Nebolo by lepšie dohodnúť sa? Horváthovci tam nechajú 

svoj plot a obec zabezpečí len protihlukové prvky. Pani starostka odpovedala, že nevie 

momentálne odpovedať, nevie sľúbiť niečo, čo môže ovplyvniť niekoľko faktorov. V prípade 

demontáže obec bude musieť vystaviť oplotenie, ale bude to rovnaké ako doteraz, pletivové.  

Však obec tam svoj plot mala, bol demontovaný a miesto neho postavený nový. Na požiadavku 

pani Horváthovej použiť ich plot a aplikovať protihlukové prvky pani starostka odpovedala, že 

nie je odborník na protihlukovú techniku, nevie sľúbiť riešenie na niečo čo musí posúdiť 

odborník.  Pani Horváthová ocenila debatu a prístup, povedala, že je potešená, že sa dá o tejto 

téme debatovať a že vidí záujem zo strany obce riešiť to.  

O slovo požiadal pán Kubinský. Opýtal, sa, či bude MŠ do septembra fungovať s kapacitou 68 

detí? Vie, že obec má povinnosť vykonať merania hlučnosti a v tomto prípade tie informácie 

o hlučnosti budú skreslené, keďže kapacita nebude plná. Pani starostka odpovedala, že týmto 

sa skutočne nezaoberala. Obec určite nebude umelo navyšovať kapacitu v strede školského 

roku, lebo by sa mohlo stať, že v septembri by zas nebolo dostatok miest pre hamuliakovské 

deti. Metodika merania momentálne nie je prioritou a preto sa tým nezaoberala. 

Nespochybňuje, že sa tomu bude treba venovať, ale teraz to nie je priorita. Okrem MŠ má 

obec iné projekty a obmedzené kapacity. 

Opäť si zobrala slovo pani Horváthová, povedala, že občania môžu požiadať o meranie 

hlučnosti a vtedy to je bezplatné. Takže teraz by sa zmerala hlučnosť pri obmedzenej kapacite 

a neskôr sa zmeria pri plnej kapacite. Bude to bezplatné, inak táto služba stojí cca 300 €. Pani 
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starostka ukončila debatu s konštatáciou, že materiály na výstavbu MŠ sú dnes omnoho 

kvalitnejšie, odhlučnené. Ďalej povedala, že na strane, kde sú domy ulice Sadová bude len 

drevený domček, vláčik a drevené prvky, ktoré tam boli, a ďalej zelená plocha, 

všetky ostatné hracie plochy ako preliezačky a hojdačky budú zo zadnej 

strany za budovou MŠ a na bočnej strane medzi MŠ a telocvičňou. S touto 

informáciou boli obyvatelia ulice Sadová spokojní. 

 

Ukončenie zasadnutia bolo o 19:46 hod.  

 

 


