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    Zápisnica   

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 27. 02. 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:       Ing. arch. Ladislav Magyar 

  

P R O G R A M   rokovania: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Správa starostky o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch obce (+ správa 

o rekonštrukcii MŠ – Ing. Magyar) 
5. Informácia o návšteve z družobného mesta a Dni obce – Ing. Krajčírová 
6. VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 
7. Zámer vykonať prevod majetku obce Hamuliakovo (spoluvlastnícke podiely 

Záhradkárska osada) 
8. Pridelenie nájomného bytu 
9. Zmluvy 
10. Žiadosti 
11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 
13. Príprava PHSR, BSK 
14. Rôzne 
15. 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, 

oznámila, že zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl a 

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 JUDr. Mária Fejes  

Návrhová komisia:                 Ing. Juliana Krajčírová, 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 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka sa opýtala prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne 

doplňujúce návrhy.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

program rokovania.   

  

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 (p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl) 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Správa starostky o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch obce (+ správa 

o rekonštrukcii MŠ – Ing. Magyar) 
5. Informácia o návšteve z družobného mesta a Dni obce – Ing. Krajčírová 
6. VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 
7. Zámer vykonať prevod majetku obce Hamuliakovo (spoluvlastnícke podiely 

Záhradkárska osada) 
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8. Pridelenie nájomného bytu 
9. Zmluvy 
10. Žiadosti 
11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 
13. Príprava PHSR, BSK 
14. Rôzne 
15. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

  

K bodu 4. Informácia pani starostky o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch obce + 

(správa o rekonštrukcii MŠ – Ing. Magyar) 

  

4.1 Chodník Dunajská Riviéra - Pani starostka informovala, že obec má kladné vyjadrenie 

od všetkých účastníkov konania okrem jedného – Slovenský pozemkový fond, ktorý si vyžiadal 

dodatočné podklady. Územné rozhodnutie bude vydávať Dunajská Lužná. Pred následným 

vydaním stavebného povolenia  bude nasledovať konanie vedené okresným úradom o zmene 

druhu pôdy z vodnej plochy na ostatné plochy. Tiež sa pripravuje zmluva so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom a Vodohospodárskou výstavbou o práve prechodu. 

4.2 Zberový dvor – Z okresného úradu bolo sľúbené, že obec k zámeru dostane vyjadrenie 

ohľadom zisťovacieho konania posudzovania vplyvu na životné prostredie . Zatiaľ sa tak 

nestalo a treba ho opätovne urgovať.  

4.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia – chystá sa verejné obstarávanie, v prvom kole 

bude rekonštruovaná stará obec a následne Stredný Hon.  

4.4 Autobusové spojenie k vlaku v Miloslavove – pani starostka informovala o rokovaní na 

úrovni Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnili aj obce Kalinkovo 

a Dunajská Lužná. Výsledkom rokovania bol prísľub, že od marca 2020 budú na skúšobnú dobu  

premávať 3 autobusové spoje na trase Hamuliakovo – Miloslavov vlaková stanica. Obce, 

ktorých sa to týka, by mali v prípade zavedenia riadnej prevádzky prispieť na vybudovanie 

vybočovacieho pruhu pre autobus pri železničnej zastávke Miloslavov, kde by bol odstavený 

v prípade meškania vlaku. Ak sa ukáže, že je toto spojenie dostatočne vyťažené, autobus by 

premával v riadnej prevádzke od septembra 2020. 

4.5 Triedený odpad – dobrá  správa je, že obec dosiahla 66% vytriedenia, čím sa zaradila 

na 2. miesto v našom regióne. Pani starostka doplnila, že toto sa dosiahlo aj vďaka uprataniu 

zberového dvora, pri odpočítaní tohto zeleného odpadu sa miera vytriedenia v domácnostiach 

pohybuje okolo 50%.  

4.6 Žiadosť pani starostky – Pani starostka požiadala poslancov, aby porozmýšľali o jej 

návrhu obstarať pre obec technické vybavenie na údržbu obce. Uviedla, že vlani sa vymohlo 

dostatok nedoplatkov, čím sa vytvorila finančná rezerva. Časť tejto rezervy by rada využila na 

nákup traktorovej kosačky, zariadenia na odhŕňanie snehu, či posýpanie  - techniky na údržbu 

chodníkov aj komunikácií, ktorá obci chýba. Nie je možné zaisťovať riadnu zimnú údržbu len 

s lopatami a ručným posýpačom. 

4.6 Správa o rekonštrukcii MŠ – Ing. Magyar informoval o priebehu prác na MŠ za 3 

mesiace od začatia rekonštrukcie. Uviedol, že podpísal prvé faktúry vo výške 78.000 €. 
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Prípravné práce sprevádzali problémy, napríklad po otvorení strechy sa zistilo, že sa tu 

nachádza 7 x viac izolačného materiálu ako sa počítalo. To znamená nárast nebezpečného 

stavebného odpadu, ktorý treba zlikvidovať a to sú výdavky navyše, s ktorými sa nepočítalo. 

Konečne sa ale začalo stavať, betónuje sa veniec a stavajú schody. Problém je trochu s 

miestnosťami nájomcov Telekom a Progres, kam zateká a našou úlohou je maximálne chrániť 

týchto našich nájomcov. Dňa 28.02.2020 prebehne s nimi stretnutie. Ing. Magyar poukázal na 

nie veľmi dobrú spoluprácu s projektantmi, problémy sa presúvajú, projekt nezachytil všetko, 

čo sa teraz odhaľuje. Na druhej strane vyzdvihol stavebnú firmu, ktorá skutočne dobre pracuje 

a vidno, že chce pracovať. Práce idú podľa plánu, akurát bude treba počítať s navýšením 

rozpočtu. Poslankyňa Ing. Anna Paráková sa opýtala na zmluvu s architektom. Obec predsa 

nemôže doplácať na to, že plány boli nesprávne vypracované. Aj architekt musí niesť 

zodpovednosť. Pán Ing. Magyar odpovedal, že projektant už má zaplatené. Pokračoval, že 

problém predstavujú aj odkvapové chodníky, ktoré museli byť odstránené a po výstavbe budú 

musieť byť opäť vybudované. To sú všetko položky, s ktorými sa nerátalo. Ďalej treba odpoveď 

na otázku, či sa v stavbe počíta aj s kuchyňou, v tom prípade je potrebné riešiť odpadové 

kanalizácie, kým je čas. Pani starostka odpovedala, že kuchyňa je súčasťou projektu, ale 

každopádne je potrebné stretnúť sa s pani vedúcou kuchyne MŠ ohľadom rozmiestnenia 

strojov. Ing. Magyar pokračoval, že v projekte sa nachádza aj protipožiarna studňa, ktorá nie 

je potrebná, nakoľko MŠ má hydranty. Projekt treba čím skôr prerobiť a zmeniť vyjadrenie 

požiarnikov. Ďalej Ing. Magyar spomenul potrebu vyvýšenia podlahy nadstavby, čo znamená 

zvýšenie náteru, fasády, izolácie – opäť dôsledok zlého projektu. Ing. Anna Paráková navrhla 

stretnúť sa s projektantom, prehodnotiť zmluvu a dať k náhrade to, čo je dôsledok 

neprávneho projektu. Obrátila sa na pani právnu zástupkyňu obce, ktorá potvrdila, že ak ide 

o štandardnú zmluvu o dielo, projektant zodpovedá za vady. Môže projekt prepracovať, 

nahradiť škodu, alebo znížiť svoju faktúru. Pani starostka dodala, že určite je tam veľa chýb 

v dôsledku nesprávneho projektu, ale sú tu aj chyby „archeologického rázu“, ktoré nebolo 

možné zistiť ani predpokladať pred odkrytím stavby a s ktorými sa nepočítalo. 

 

K bodu 5. Informácia o návšteve z družobného mesta a Dni obce – Ing. Juliana Krajčírová 

  

Pani poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová na úvod pozvala prítomných na Susedskú burzu, ktorá 

sa koná dňa 29.2. 2020 v Kultúrnom dome Hamuliakovo.  

Pokračovala informáciou o návšteve z Kerekegyházy, ktorá sa má konať v dňoch 17. – 19. 04. 

2020 a bude pozostávať z pracovníkov obecného úradu a poslancov, ktorých bude cca 20 - 25. 

Pozvala poslancov, aby sa zúčastnili spoločnej večere a programu. Program by mal byť 

nasledovný: obhliadka Hamuliakova, návšteva Bratislavy spojená s ochutnávkou vín.  

Pani poslankyňa ďalej požiadala, aby poslanci dali návrh čo by malo byť zaradené do 

Hamuliakovského Spravodaja do 31.3.2020. Informovala, že v Spravodaji bude rozhovor 

s tromi osobnosťami Hamuliakova: p. Prigancom – ktorý sa zúčastnil už 11 maratónov, p. 

Struhárom, známym fotografom, ktorého dedo pochádzal z Hamuliakova a on tu má dnes 

chalupu a Miškom Vilimom – žiakom ZŠ, ktorý sa zúčastnil MS na motokárach v Ríme. 

Ako posledná bola informácia o Dni obce, ktorý sa bude konať 20.06.2020 na parkovisku pri 

Dunaji. Z dôvodu rekonštrukcie a zbúraného námestia bude trvať len jeden deň. 
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K bodu 6. VZN č. 1/2020  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a na dieťa školských zariadení obce Hamuliakovo 

 

Bolo prijaté VZN č. 1/2020: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo prijíma VZN obce Hamuliakovo č. 1/2020 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na 
území obce 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 7. Zámer vykonať prevod majetku obce Hamuliakovo (spoluvlastnícke podiely 

Záhradkárska osada) 

 

Pani starostka na úvod povedala, že tento bod je potrebné preložiť na nasledujúce zasadnutie. 

Informovala, že ide o 2. etapu  odpredaja pozemkov , na ktorých je obec podielovým 

vlastníkom. Sú to pozemky v záhradkárskej osade a v lokalite RZ 4/r vo výmere od 1m2 do 377 

m2 – spolu 27 pozemkov v súhrnnej výmere 1397 m2, občania používajú tieto pozemky ako 

záhradky a prístupové cesty a neplatia obci ani nájom, ani dane. Obec ich nevie nijako využiť 

a predstavujú mŕtvy majetok. Pozemky nie sú odčlenené geometrickým plánom a obec má 

záujem vysporiadať ich. Cena, ktorá bola určená znaleckým posudkom ako priemer pre celú 2. 

etapu  je 15 €/m2. Obec bola pri predchádzajúcej etape napadnutá, že toto je nízka cena na 

tak lukratívnu oblasť, kde sa dá stavať. Zámer k 1 etape bol však riadne vyvesený a žiaden iný 

záujemca sa neprihlásil.  Zámer bude vyvesený aj na túto 2. etapu. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť a odkúpiť tieto pozemky.  Oblasť RZ 4/r je  poznačená množstvom susedských sporov, 

ide hlavne o vecné bremeno práva prechodu cez pozemky a povinnosť vlastníkov pozemkov 

ponechať 3 m na príjazdovú cestu, čo sa v mnohých prípadoch nestalo, obyvatelia tejto oblasti 

majú na tejto časti pozemkov vystavané ploty, alebo búdy... taktiež prístupová cesta bola 

vyjazdená mimo vyznačenej trasy, cez pozemky iných vlastníkov, vrátane obecných. Títo 

vlastníci pozemkov sa proti tomu búria. 

Dôvodom odloženia bodu je skutočnosť, že pani starostku navštívili chalupári, ktorí vyjadrili 

svoju nespokojnosť a informovali pani starostku, že očakávali, že im budú obecné pozemky 

ponechané na parkovanie. (hodnota pozemkov je cca 18.000 €). Problém, ktorý tu nastal je 

to, že dôsledkom nedodržiavania trasovania cesty teraz cesta vedie krížom cez obecný 

pozemok, čím je tento pozemok úplne znehodnotený a obec poškodená. Ostatní vlastníci 

pozemkov prišli s návrhom rokovať o zmene trasovania cesty. Tieto otázky sa musia vyriešiť 

a aj preto je potrebné tento bod presunúť. 

 

 

K bodu 8. Pridelenie nájomného bytu 
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Ku koncu februára dôjde k odovzdaniu nájomného bytu zo strany pani Cifrovej a obec eviduje 

jediného žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky. Je to pán Marek Zsoldos. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 1-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Moniky Czifrovej, bytom Lipová č. 
484/7, 90043 Hamuliakovo zo dňa 24.1.2020 naša zn. 302/2020 o zrušenie Zmluvy o nájme 
obecného bytu č. 484/7 na Lipovej ulici ku dňu 29.02.2020.  
 

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. 2-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 
trojizbového bytu na Lipovej ulici č. 484/7 3A a súhlasí  
s uzavretím nájomnej zmluvy na 6 mesiacov od 1.3.2020.  
 

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória 
Spĺňa 

kritériá Bodovanie Poradovník 

1 Marek Zsoldos 30.102019 
2 x dospelá 
osoba+dieťa ÁNO 10 1 

2 x x x x x x 

 

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 9. Zmluvy 

 

9.1.  Zmluva o dočasnom užívaní majetku obce. Pani starostka vysvetlila, že ide o obecné 

priestory, ktoré využíva ZŠ –sú priestory nad OÚ, kultúrny dom a telocvičňa Zmluva slúži na to, 

aby bolo možné rozúčtovať energie. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 3-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje Zmluvu o dočasnom užívaní majetku obce 
uzatvorenej medzi prenajímateľom: Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043  
Hamuliakovo, IČO:00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou 
Goldbergerovou a nájomcom: Základná škola so sídlom Dunajská 126/16a, 900 43 
Hamuliakovo IČO:52827691 DIČ: 2121150207 v zastúpení riaditeľkou Mgr. Alenou 
Maschkánovou.  
 

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)  

 

9.2 Dodatok č.3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov – bar Roland Lengyel. Pri odpočte 

elektrickej energie sa zistilo, že spotreba je vyššia ako paušálne platby – nájom. Preto bol 

nájom zdvihnutý a zmluva bola doplnené aj o bod c. 13. Bolo prijaté uznesenie.  

 

Uznesenie č. 4-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 1/2013 medzi prenajímateľom: Obec Hamuliakovo so sídlom 
obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo IČO: 00 304 751 v zastúpení 
starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou a nájomcom: Roland Lengyel s miestom 
podnikania: Dlhá ul. č. 93, 900 43 Hamuliakovo IČO: 41 021 452 Č. živ. registra: OÚ 
Senec, č. 140-11321.  
 

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 10. Žiadosti 

 

Na OÚ prišli 2 písomné žiadosti a 1 ústna. 

10.1 Žiadosť OZ Hamuliakovské deti o poskytnutie priestorov kultúrneho domu pre letný 

tábor – bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 5-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Občianskeho združenia 

Hamuliakovské deti zo dňa 21.1.2020 evidovanej pod číslom 220/2020 a súhlasí s poskytnutím 

priestorov veľkej sály Kultúrneho domu a telocvične (v prípade nepriaznivého počasia) resp. 

veľkej sály Kultúrneho domu a športového areálu (v prípade dobrého počasia) v termínoch 6.-

10.7.2020 a 13.-17.7.2020, vždy pondelok až piatok 8:00-16:00 hod. za paušálny nájom 200 

€/týždeň. 

 

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)  

 

10.2 Žiadosť pána Sili Istvana, podielového vlastníka pozemkov, ktorý oznámil, že má 

záujem odpredať pozemky tretej osobe a obrátil sa na obec, či má záujem využiť predkupné 

právo. Jedná sa o viacero pozemkov v Hamuliakove, Šamoríne aj Dunajskej Lužnej o výmere 

16 000 m2. Ponúkaná cena je 1 € alebo 0,50 € /m2. Prítomní sa zhodli, že tento bod prerokujú 

ako posledný, nakoľko bude zdĺhavé prezrieť mapy a posúdiť, či má obec záujem.  

 

10.3 Ústna žiadosť pána Haba, nájomníka v obecných bytoch o výmenu okien. Pani 

starostka uviedla, že požiadala ekonómku pani Koricinu o prepočítanie fondu opráv. Mgr. 
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Koricina neodporučila ísť do výmeny, nakoľko sa z tohto fondu čerpalo veľa prostriedkov na 

výmenu kotlov a predpokladá sa, že v blízkej dobe sa budú meniť aj ďalšie kotle. Poslankyňa 

Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala, kedy to pani starostka vidí ako reálne, nakoľko okná sú už 

dosť staré a v zlom stave. Pani starostka odpovedala, že vlani sa čerpalo z fondu opráv viac, 

než sa vytvorilo a bez spoluúčasti obyvateľov bytovky to nevidí na blízku dobu. Hlavná 

kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková potvrdila, že zo zákona sú obce limitované na tvorbu 

fondu opráv. V našej obci je táto výška nastavená na maximálne možnú. Tiež povedala, že je 

možnosť pristúpiť k výmene okien s tým, že sa na financovaní budú podieľať aj nájomcovia. 

Ďalšia možnosť je vyčleniť prostriedky z rozpočtu. Hlasovalo sa o uznesení 

 

Uznesenie č. 6-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje ústnej žiadosti Viliama Haba bytom 
Dubová 395/13, 900 43 Hamuliakovo o výmenu okien v nájomnom byte. 
 

Schválené v počte hlasov 0   

Zdržali sa   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 nebolo prijaté. 

K tomuto bodu ešte dodala informáciu pani starostka, že ju navštívil pán Szilvási s požiadavkou 

vyriešenia jeho žiadosti o využívanie pozemku pri bytovom dome ako záhrady. Tu sa však čaká 

na VZN, ktoré mala pripraviť komisia pre financie. Pani starostka požiadala, aby bolo toto VZN 

vypracované čim skôr. 

 

K bodu 11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Správa hlavnej kontrolórky je prílohou č.1 k tejto zápisnici. Pani kontrolórka Ing. Ľubica 

Jančoková uviedla, že správa o činnosti vyplýva zo zákona. Vymenovala, čo všetko bolo 

kontrolované: prebehla kontrola VZN, kontrola plnenia uznesení, kontrola správnosti faktúr 

a účtovania, rozpočtu... vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu, rozpočtu i viacročného 

rozpočtu, účasť na celoslovenských školeniach kontrolórov.   

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo za rok 2019. 
Boli prijaté uznesenia 
 

Uznesenie č. 6-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na 1. polrok 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)  
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K bodu 12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020  

 

 

Uznesenie č. 7-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly 
v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti. 
 

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 13. Príprava PHSR, BSK 

  

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja riešila pani 

starostka s poslancami dopredu, nakoľko je potrebné odoslať ho do 28.02.2020. Pani starostka 

skonštatovala, že niektorí poslanci tento plán pripomienkovali, iní sa ani neozvali. Verí, že do 

plánu sa dalo všetko podstatné – asi 25 zámerov vrátane ZŠ, MŠ, zberového dvora, prechodov, 

cintorína, zdravotného strediska atď.     

 

 

K bodu 14. Rôzne 

 

14.1 Pani starostka vyzvala prítomných poslancov, aby sa vyjadrili, či obec Hamuliakovo má 

záujem ostať členom zoskupenia Pro Danubia. Uviedla, že členmi sú okrem Hamuliakova obce 

Šamorín, Kyselica, Vojka, Čunovo. Predsedom združenia bol pán Gabriel Meszáros. Aktivity 

združenia sa vlani týkali zisťovacieho konania posudzovania vplyvov na životného prostredie 

zámeru Dunajbus, kedy pán Meszáros podal zámer obsahujúci depo a rozšírené parkoviská aj 

v mene obce Hamuliakovo a paralelne išlo z obce stanovisko, že obec nesúhlasí s depom 

a rozšírením parkovísk. Ide o to, že obec nebola vôbec informovaná o týchto aktivitách 

a dodnes je tomu tak, že nevieme čo sa v združení deje, aké doklady sú aj v mene obce 

podpísané. Pani starostka zopakovala otázku, či má význam ostať členom združenia. 

Poznamenala, že čo sa týka Dunajbusu, tak či tak je obec účastníkom procesu a môžeme sa 

vyjadrovať priamo ako obec, nepotrebujeme k tomu sprostredkovateľa. Poslanec pán Ladislav 

Kránitz sa opýtal, čo nám členstvo v združení prinieslo. Pani starostka odpovedala, že nevie 

o ničom, okrem nepríjemných prekvapení. Poslankyňa Ing. Anna Paráková sa vyjadrila, že je 

za vystúpenie zo združenia, pretože pán Meszáros, ako predseda zduženia obcí Pro Danubia 

nekoná v prospech obce Hamuliakovo, práve naopak. Jednoznačne to bolo vidieť pri 

umiestnení depa a ďalšieho veľkého parkoviska na území katastra obce bez vedomia a súhlasu 

obce. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes položila otázku, kto zastupuje našu obec. Poslankyňa Ing. 

Juliana Krajčírová odpovedala, že predsedom združenia je jeden z developerov a to nedáva 

záruku, že pracuje v prospech obce. JUDr. Mária Fejes sa opýtala, ako môže byť obec členom, 

ak ju nezastupuje štatutár. Pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková uviedla, že 

pôvodne bol zástupcom obce a aj predsedom pán Jozef Schnóbl, bývalý starosta Hamuliakova. 

Neskôr boli predsedovia dvaja – Pán Schnóbl a pán Meszáros. Nakoniec ostal len pán 

Meszáros. Bola na troch zasadnutiach a na otázku pani poslankyne Fejes odpovedala, že to 
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funguje ako akciová spoločnosť a že združenie funguje na základe zakladateľskej listiny. Po 

dohode prítomných poslancov, že nemá význam zotrvať v združení, pani právna zástupkyňa 

prisľúbila, že preverí, akou formou je možné zo združenia vystúpiť. Bolo prijaté uznesenie     

 

Uznesenie č. 8-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s ukončením členstva v Združení obcí Pro 
Danubia, so sídlom Hamuliakovo 18, 90043  Hamuliakovo - Združenie obcí pre miestnu 
dopravu po Dunaji a poveruje starostku Ing. Ludmilu Goldbergerovú s vykonaním 
nevyhnutných administratívnych krokov pre ukončenie členstva.  
 

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)  

 

 

14.2 Pani starostka oznámila, že investor má záujem stavať 3 bytové domy, kde by 

v suteréne mala byť občianska vybavenosť.  Pán Adamkovič ponúkol obci možnosť poskytnutia 

priestorov na občiansku vybavenosť na prenájom ,. Pani starostka preto kladie túto otázku 

pred poslancov a pýta sa, o aký druh služieb by mala obec prípadne záujem za predpokladu, 

že územné rozhodnutie bude vydané. Poslankyňa Ing. Anna Paráková skonštatovala, že ak ide 

o posledné zmeny investičného zámeru investora, ktoré sú v rozpore so záväznými 

regulatívmi príslušných zmien Územného plánu a investor ponúka služby obci za účelom 

odsúhlasenia týchto jeho zmien, potom ide z jeho strany o veľmi neseriózny prístup. Jeho 

investičný zámer musí byť v prvom rade v súlade s ÚP a aj vtedy bude obec určovať a definovať 

aké služby  sa budú v obci podľa potreby realizovať. Aj poslankyňa JUDr. Mária Fejes potvrdila, 

že toto nie je férová ponuka. Pani poslankyňa Ing. Paráková pokračovala, že pán Adamkovič 

má v každom bytovom dome vždy iba jedinú miestnosť v suteréne určenú na služby.  . Dodala, 

že pre každú plánovanú prevádzku občianskej vybavenosti je v projekte plánované  iba 1 

parkovacie miesto. Ak by teda išlo o Poštu, alebo akúkoľvek inú službu, je to nepostačujúce 

a v rozpore s príslušnou STN. Ďalej skonštatovala, že bol schválený ÚP a jeho záväzné 

regulatívy sa musia dodržať. V Územnom pláne je definovaných 30 bytov pre celé územie, kým  

investor chce iba na jeho časti, 26% z daného územia stavať až 153 bytov. Pani starostka po 

tejto debate odložila tento bod na nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

14.3. boli prijaté uznesenia k bodu 10. Žiadosti 

 

Uznesenie č. 9-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe žiadosti č. 482/2020, zo dňa 06.02.2020 
pána Sili Istvána bytom Zichy Jenő utca 25, 2/11 Budapest, 01086 v zastúpení JUDr. Imrich 
Petheö bytom Hlavná 3/11, 900 50 Hrubá Borša si uplatňuje predkupné právo na 
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch vedených Okresným úradom Senec, katastrálny odbor 
pre obec Hamuliakovo, k.ú. Hamuliakovo, za ceny uvedené v tabuľke na základe predkupného 
práva.  
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LV P. č.  Výmera 
m2 

Druh Podiel   Výmera 
celkom 

Pon. 
cena na 
predaj 

1031 474 2384 Lesné 
pozemky 

1/4 1 4 596 1 

 578/9 8697 Orná pôda 1/2 1 2 4348,5 1 

1024 526/35 1021 Lesné 
pozemky 

1/2 1 2 510,5 1 

      SPOLU 5455  

 

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. 10-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe žiadosti č. 482/2020, zo dňa 06.02.2020 
pána Sili Istvána bytom Zichy Jenő utca 25, 2/11 Budapest, 01086 v zastúpení JUDr. Imrich 
Petheö bytom Hlavná 3/11, 900 50 Hrubá Borša si neuplatňuje predkupné právo na 
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch vedených Okresným úradom Senec, katastrálny odbor 
pre obec Hamuliakovo, k.ú. Hamuliakovo, za ceny uvedené v tabuľke na základe predkupného 
práva.  
 

LV P. č.  Výmera 
m2 

Druh Podiel   Výmera 
celkom 

Pon. 
cena na 
predaj 

1032 475 687 Vodné plochy 1/4 1 4 171,75 0,5 

 476 2370 Vodné plochy  1 4 592,5 0,5 

430 527/12 342 Vodné plochy 1/2 1 2 171 0,5 

 627 4805 Orná pôda 1/2 1 2 2402,5 1 

428 620 7308 Orná pôda 1/2 1 2 7308 1 

      SPOLU 10645,75  

 

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 15. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ s tým, že termín 

nasledujúceho zasadnutia bol dohodnutý na 26.03.2020 o 17:00 v kultúrnom dome. 

Prípravný výbor Ing. Darina Balková a JUDr. Mária Fejes. 
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 Zapísala:  ........................................................  

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

 

Overovatelia:   

  

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

     Ing. Darina Balková              JUDr. Mária Fejes  


