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    Zápisnica   

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 25. 06. 2020.     

___________________________________________________________________________  

  

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

Kránitz, Ing. Anna Paráková 

 

Ospravedlnení poslanci: p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl 

 

  

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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 3/2020, 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 

5. Správa z vykonanej kontroly Hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo č. 1/2020 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Hamuliakovo za rok 2019 a 

Záverečný účet Obce Hamuliakovo za rok 2019 
7. Žiadosť p. Mikóciovej o zrušenie nájomnej zmluvy a pridelenie nájomného bytu 4B na 

Lipovej 483/9 
8. Žiadosť p. Mezzei o prerokovanie deľby na parcele č. 382 v spoluvlastníctve Obce 

Hamuliakovo 
9. Žiadosť p. Majkúta – odpredaj priplotenej parcely vo vlastníctve Obce Hamuliakovo 
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 poslanci pán Štefan Olajec a pán Jozef Schnóbl sa ospravedlnili 

a nezúčastnia sa zasadnutia. Pani starostka skonštatovala, že počet  poslancov je 5, OZ je 

uznášania schopné. Upozornila prítomných, že zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom 

i obrazom.  
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:         Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová  

Návrhová komisia:                 Ing. Anna Paráková  

 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

Kránitz, Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   2 (Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka oznámila, že program bol riadne vyvesený, opýtala sa prítomných, či majú 

pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy. Pani starostka informovala, 

že do bodu 10. – Rôzne je zaradený príspevok ŠK Hamuliakovo. Predstavitelia Klubu sú pozvaní 

na cca 18:30. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

program rokovania bez pripomienok.   

  

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

Kránitz, Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   2 (Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 3/2020, 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 

5. Správa z vykonanej kontroly Hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo č. 1/2020 
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6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Hamuliakovo za rok 2019 a 
Záverečný účet Obce Hamuliakovo za rok 2019 

7. Žiadosť p. Mikóciovej o zrušenie nájomnej zmluvy a pridelenie nájomného bytu 4B na 
Lipovej 483/9 

8. Žiadosť p. Mezzei o prerokovanie deľby na parcele č. 382 v spoluvlastníctve Obce 
Hamuliakovo 

9. Žiadosť p. Majkúta – odpredaj priplotenej parcely vo vlastníctve Obce Hamuliakovo 
10. Rôzne 
11. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

  

K bodu 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 3/2020, 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 
  

Pred prijatím VZN pani starostka ešte priblížila situáciu s rekonštrukciou MŠ. Práce prebiehajú 

podľa plánu, denne pracuje na stavbe 50 – 60 ľudí. Boli osadené okná a začalo sa s vnútornými 

prácami. Čo sa týka vnútorného vybavenia MŠ, bol spravený rozpočet. Konkrétne je to 

vybavenie technológiou, riadmi, nábytkom apod., aby bolo škôlka prevádzkyschopná,  v MŠ je 

to pre 80 detí, v školskej jedálni je to pre 150 stravníkov. Suma je cca 40.000 € , na ktoré je 

v rozpočet potrebné nájsť krytie. Čo sa týka stavby a rekonštrukcie, presnú kalkuláciu prác 

navyše pani starostka ešte nemá a aj to je dôvod, prečo bude musieť byť zvolané zasadnutie 

OZ aj cez prázdniny.  

Návrh VZN bol riadne vyvesený podľa zákona, neprišli k nemu žiadne pripomienky. Platiť má 

od 01.09.2020 ale len do 31.12.2020, pretože od 01.01.2021 bude platiť nový školský zákon. 

Pani starostka sa opýtala prítomných, či majú nejaké pripomienky. Keďže nemali, bolo prijaté  

VZN 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Hamuliakovo 3/2020, 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. 

Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

 

 

K bodu 5. Správa z vykonanej kontroly Hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo za rok 2019  

  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková priblížila v skratke správu z výsledku vykonanej 

finančnej kontroly 01/2020 – kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií obcou Hamuliakovo 

za rok 2019 a súlad s VZN č. 4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na 
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území obce Hamuliakovo z rozpočtu obce. Táto správa je prílohou č.1 tejto zápisnice. Prítomní 

poslanci zobrali správu na vedomie.  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie správu z vykonanej kontroly 

Hlavného kontrolóra obce Hamuliakovo č. 1/2020 

 

K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Hamuliakovo za rok 

2019 a Záverečný účet Obce Hamuliakovo za rok 2019 

 

Pani hlavná kontrolórka Uviedla, že cieľom tohto stanoviska je odborne posúdiť všetky aspekty 
záverečného účtu, jeho súlad so zákonom i so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Stanovisko je prílohou č.2 k tejto zápisnici. 
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce i výrok audítora na vedomie. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k 

Záverečnému účtu Obce Hamuliakovo za rok 2019. 

  
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie výrok audítora k účtovnej 

uzávierke za rok 2019. 

 
Boli prijaté uznesenia 
 
Uznesenie č. 27-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Záverečný účet Obce Hamuliakovo a 

rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 

Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

Uznesenie č. 28-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje celoročné hospodárenie Obce 
Hamuliakovo za rok 2019 bez výhrad. 
 
Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

 

Uznesenie č. 29-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje tvorbu Rezervného fondu za rok 2019 vo 
výške 40.835,33 €. 
 

Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková)  
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Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

 

 
K bodu 7. Žiadosť pani Mikóciovej o zrušenie nájomnej zmluvy a pridelenie nájomného 

bytu 4B na Lipovej 483/9 

 

Pani starostka informovala, že Pani Andrea Olajcová spracovala všetky žiadosti. Počet 

žiadateľov je 3 a to pani Beata Pörgeová, pán Tibor Szviatovszki a pani Danka Príbelová. Všetky 

kritériá spĺňa pani Beata Pörgeová, v prípade pána Szviatovszkého  jeden bod nie je splnený 

a to skutočnosť, že družka pána Szviatovszkého vlastní byt v Šamoríne. Podobne je to 

v prípade pani Danky Príbelovej, ktorá stále vlastní rodinný dom v Hamuliakove a tento je 

práve v predaji.   Boli prijaté uznesenia: 

 

Uznesenie č. 30-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Zuzany Mikócziovej, Lipová 
483/9, ,  90043 Hamuliakovo zo dňa 28.5.2020, naša zn. 1499/2020 o zrušenie Zmluvy o nájme 
obecného bytu 4B na Lipovej ulici. 483/9 ku dňu 30.6.2020. 
 

Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

Uznesenie č. 31-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 
dvojizbového bytu na Lipovej ulici č. 483/9 byt 4B a súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na 6 
mesiacov od 1.7.2020. 
 

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória 
Splnenie 
kritérií 

Bodovani
e 

Poradovní
k 

1 Beata Pörgeová 24.4.2020 1 dospelá osoba  ÁNO 7 1 

       
 Mimo poradovníka      

1 Tibor Szviatovszki 10.6.2020 
1 dospelé osoby + 
dieťa NIE 8   

2 Danka Príbelová 
26.11.202
0 1 dospelá osoba NIE 7   

 

Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 
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K bodu 8. Žiadosť pán Mezzei o prerokovanie deľby na parcele č. 382 v spoluvlastníctve 

obce Hamuliakovo 

 

 Pani starostka uviedla, že pán Mezzei, bytom v Budapešti je na základe splnomocnenia 

zastúpený pánom Kránitzom st., ktorý v jeho mene tlmočil žiadosť o rozdelenie pozemku 

v spoločnom vlastníctve. Navrhol viaceré varianty delenia celej parcely. Teraz má záujem 

o rozdelenie len časti, ktorá je v katastri  vedená ako ostatná plocha, a oznámil, že má 

záujemcov o tento pozemok. Pani starostka otvorila k tomuto diskusiu a ešte predtým dodala, 

že daný pozemok je mimo ÚP. Poslankyňa Ing. Anna Paráková povedala, že sa už niekoľko 

rokov rieši deľba pozemkov celej lokality, ktorej pozemky má obec v spoluvlastníctve s pánom 

Mezzeiom a ktorej súčasťou je aj daný pozemok, preto  nevidí zmysel delenia iba uvedeného 

pozemku. Každopádne treba poslať odpoveď žiadateľovi. Bol prečítaný návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 32-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Tibor Mezzei, rod. Mezzei, 
bytom Mosonmagyarovár, Töltés utca 20, Maďarsko v zastúpení Ladislav Kránitz, bytom Pri 
pšeničnej bráne č. 225, 90043 Hamuliakovo zo dňa 8.6.2020, naša zn. 1613/2020  
o vysporiadanie vlastníckych práv oprávnených vlastníkov na parcele č.382/1, Reg. C, druh 
pozemku Ostatná plocha, list vlastníctva nezaložený a súhlasí s vysporiadaním 
spoluvlastníckych podielov Obce Hamuliakovo a p. Tibora Mezzei formou deľbovej zmluvy 
v pomere výmer 1:1, pričom Obec Hamuliakovo si v zmysle žiadosti vyjadruje záujem o ľavú 
časť parcely zakreslenú na situačnom pláne s rozmermi  72,54 x 27,97 m. 
Špecifikácia rozdelenia predmetnej parcely,  práva a povinnosti jednotlivých strán ako aj ich 
podiel na súvisiacich nákladoch bude riešený samostatnou deľbovou zmluvou, ktorá podlieha 
schváleniu obecným zastupiteľstvom. 
 

Počet hlasov za 1  (p. Ladislav Kránitz) 

Počet hlasov proti 3 (JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková) 

Zdržali sa 1 (Ing. Darina Balková)  

Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

K bodu 9. Žiadosť pána Majkúta – odpredaj priplotenej parcely vo vlastníctve obce 

Hamuliakovo 

 

Na úvod povedala pani starostka, že ide o priplotenú časť parciel KCN č. 544/1 a 544/3 ešte 

z roku 2000, keď bola starostkou pani Lúčna a parcely boli priplotené na základe ústnej 

dohody. Pozemok patrí obci a je to orná pôda. Podľa žiadosti ide o pozemok vo výmere 6 m2, 

ale pani starostka je presvedčená že je to min 35 – 38 m2. Pokiaľ by obecné zastupiteľstvo 

rozhodlo o predaji tohto pozemku, je potrebné spraviť návrh zámeru a vyvesiť ho na 

pripomienkovanie. Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová povedala, že k danej žiadosti sa 

na zasadnutie OZ dostavili aj susedia p. Majkúta pani Anna Kollárová s manželom. Obrátila sa 

na poslancov, či im udelia priestor na vyjadrenie. Prítomní poslanci súhlasili. 
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K žiadosti sa vyjadrila pani Anna Kollárová. Uviedla, že v žiadosti pána Majktúta ide o časť 

zeleného priestoru, ktorý obec viac krát odmietla odpredať. Aj ona žiadala o odkúpenie časti 

daných pozemkov, no nebolo jej vyhovené. Pani Kollárová uviedla celú genézu susedských 

vzťahov a problémov. Na záver svojho prejavu povedala, že obec nemôže predať pozemok pre 

účelové a svojvoľné užívanie. Rodine Majkútovej ide o to, aby odkúpením tohto pozemku 

komplikovala plánovanú stavbu domu syna pani Kollárovej. Bol prečítaný návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 32-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe žiadosti p. Martina Majkúta, DrArt, 
bytom Sibírska 6, 831 02 Bratislava, zastúpený na základe plnomocenstva PhDr. Anna 
Majkútová, bytom Sibírska 6, 831 02 Bratislava, zaregistrovanej dňa 10.6.2020 pod spisovou 
značkou 612/2020, o odkúpenie časti obecného pozemku schvaľuje zverejnenie zámeru na 
vysporiadanie priploteného  pozemku vo vlastníctve obce Hamuliakovo o výmere cca 6m2, 
ktorá vznikne po odčlenení z parc. Č. 544/1, reg. C, druh pozemku orná pôda, LV 383 a parcely 
544/3 reg.C, druh pozemku orná pôdy, LV 383  a to predajom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 
a formou kúpnej zmluvy za trhovú kúpnu cenu 120,- € 1/m2 kde ako predávajúci bude 
vystupovať obec Hamuliakovo a ako kupujúci: Martin Majkút, DrArt, bytom Sibírska 6, 831 02 
Bratislava.  
Náklady na odčlenenie parciel a zapísanie geometrického plánu znáša kupujúci. 
Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade s citovaným zákonným ustanovením je skutočnosť, že 
kupujúci parcely v dobrej viere využíva od roku 2020 na základe ústne súhlasu vtedajšej 
starostky a na pozemkoch má vybudovaný plot so vstupom do vlastnej nehnuteľnosti. 
Priplotená výmera cca. 6 (38) m2 nie je zo strany obce využiteľná. Užívanie 
a obhospodarovanie nehnuteľnosti v dobrej viere na základe vyhlásenia štatutárneho 
zástupcu obce v minulosti zakladá dôvody osobitného zreteľa tak, ako sú špecifikované 
citovanými zákonnými ustanoveniami.  
 

Počet hlasov za 0   

Počet hlasov proti 2 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová)  

Zdržali sa 3 (JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, Ing. Anna Paráková) 

Neprítomní 2 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

 

  

K bodu 10. Rôzne 

 

10.1 Žiadosť obyvateľov Záhradkárskej oblasti, aby sa pomenovali ulice. Pani starostka 

povedala, že pri tejto príležitosti bude potrebné pripraviť aj VZN. Poslankyňa Ing. Anna 

Paráková dodala, že ulice treba pomenovať aj v oblasti RZ4/r. P. starostka požiadala komisiu, 

aby bol pripravený názov aj pre ulicu vo výstavbe oproti ulici Pastierska. 

 

10.2 Pani starostka pokračovala, že bude treba pripraviť aj nové VZN o nakladaní s odpadmi, 

nakoľko od 01.01.2021 bude potrebné samostatne triediť pomyje z domácnosti. Toto 

znamená nové výdavky. Túto informáciu má zo školenia ZOHŽO, kde boli prebrané rôzne 

varianty odvozu a to napr. odvoz vedier od domov, alebo odvoz kontajneru 1x do týždňa. Pani 
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starostka Ing. Ludmila Goldbergerová dala návrh dvoch zberných miest na zberovom dvore 

a na obecnom úrade, ale toto neprešlo, lebo návrh nespĺňa zadané kritériá.  Touto otázkou sa 

bude OZ zaoberať. 

 

10.3 Prenájom priestorov pre spoločnosť Progres. Pani starostka uviedla, že v rámci 

rekonštrukcie MŠ preskúmala situáciu s prenájmom priestorov pre spoločnosť Progres. Zistila, 

že spoločnosť si prenajíma priestory bez právneho titulu a tiež, že bezplatne odoberá 

elektrickú energiu. Žiadna zmluva sa na obecnom úrade nenašla a preto pani starostka 

požiadala pani právnu zástupkyňu, aby pripravila nájomnú zmluvu. Tiež treba vysporiadať 

energie. Podľa informácií, spoločnosť poskytovala obci určité služby, ale pani starostka 

prezrela všetky podklady, z ktorých vyplynulo, že služby boli zo strany obce zaplatené. A to 

v roku 2016 – 1.170 €, r. 2017 – 1.192 €, r. 2018 – 1.253 € a v roku 2019 – 576 €.  

Požiadala prítomných poslancov, aby sa formou e-mailu vyjadrili k výške nájmu. Zároveň pani 

starostka požiadala, aby sa intenzívnejšie komunikovalo mailom. Stačí jej aspoň potvrdenie, 

že k danej otázke sa poslanci nevyjadria a ona môže riešiť záležitosti. Veľmi ju ale zdržuje, ak 

nemá spätnú väzbu a tak stráca čas. 

 

10.4 Zámery ŠK Hamuliakovo. Pani starostka informovala, že predseda a vedúci mužstva ŠK 

Hamuliakovo ju navštívili v úrade a požiadali o možnosť predniesť svoj zámer teraz, keď obec 

nevie finančne podporiť šport. Privítala pána predsedu JUDr. Dobroslava Trnku, ktorému 

odovzdala slovo. Pán predseda informoval, že zmeny, ktoré nastali, zasiahli klub, ktorý 

nedostane plánované financie, momentálne sa aspoň čaká na príjem z 2%. O ihrisko sa stará 

sám predseda a ešte jeden dobrovoľník. Pán Trnka uviedol, že iné kluby to riešia tak, že si 

zarábajú vlastnou činnosťou a z toho potom financujú aj samotný klub. Preto aj oni 

prichádzajú s iniciatívou a obracajú sa na zastupiteľstvo s návrhom, aby poskytlo celý areál do 

prenájmu ŠK. Klub má už teraz výdavky, nakoľko prihlásenie sa do súťaží stojí nemalé financie. 

Prevádzkovaním bufetu by si mohli tieto prostriedky zabezpečiť. Ak sa neprihlásia do súťaží, 

futbal v obci zanikne. Takto by mohli prenajímať plochu bez toho, aby boli nejaké nároky na 

obec. Poslanec pán Ladislav Kránitz sa opýtal, na akú dobu by si predstavovali prenájom. Pán 

Trnka odpovedal, že napíšu návrh. Klubu nejde o to, aby zarábal, ale aby prežil. Poslanci 

odporučili, aby klub spísal svoje návrhy a oni sa budú touto otázkou zaoberať na nasledujúcom 

zasadnutí. O slovo požiadal pán Juraj Földos. Položil otázku, kto je predsedom športovej 

komisie. Pani starostka odpovedala, že športová komisia nebola zostavená, nakoľko o ňu 

nebol záujem. Vyzdvihol prínos volejbalistov, ktorí sa starajú o svoje ihrisko a vedú mládež 

k športu. Pán Földos ďalej poukázal na problémy nájomných bytov, na výtržníkov, ktorí ničia 

verejné osvetlenie, venčia psov bez toho aby za nimi upratali, ničia kvety, neseparujú správne 

odpad. Pani starostka priznala, že s niektorými nájomníkmi sú veľké problémy, obec dopláca 

na neplatičov, tiež musí riešiť neustále ničenie a vypínanie verejného osvetlenia. Povedala, že 

je tam mnoho ukážkových rodín, ale min 10 takých, ktoré stále spôsobujú obci problémy. 

 

10.5 Poslankyňa Ing. Darina Balková sa opýtala, či sa doriešila situácia s telocvičňou, či sa 

podarilo skĺbiť jednotlivé kluby. Pani starostka odpovedala, že pán Nagy, prevádzkar 

telocvične je dlhodobo chorý a prenájom telocvične si vyriešia medzi sebou kluby. Na starosť 

si to zobrala pani Soňa Púryová. 
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10.6 Pani starostka na záver informovala, že počas letných prázdnin bude OÚ fungovať 

v letnom režime ako to bolo doteraz, teda od včasného rána do 14:00, nakoľko potom je už 

v budove veľmi teplo. Požiadala poslancov o stretnutie aj v júli, nakoľko bude treba doriešiť 

niektoré neodkladné záležitosti.  VZN o preberaní miestnych komunikácií a verejného 

osvetlenia, ktoré pripravuje poslankyňa Ing. Anna Paráková je veľmi dôležité, dažde 

preukázali, že v obci sú kritické miesta ako Pastierska, Dunajská Riviéra. Tiež starú časť obce 

treba poučiť, aby nezaťažovala kanalizáciu odvodom dažďovej vody. 

Pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková navrhla, aby sa investorom, ktorí nedokončili tieto 

záležitosti, nevydalo územné rozhodnutie predtým, ako doriešia všetky náležitosti. 

 

K bodu 11. Záver 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ o 19:00 hod. 

 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

 

Overovatelia:   

  

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

     Ing. Darina Balková              Ing. Juliana Krajčírová  

 

 

 


