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    Zápisnica   

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   
konaného dňa 29. 10. 2020.     

___________________________________________________________________________  

  

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

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

 

 

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

kontrolórka obce 

 

 

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 č. 4/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Hamuliakovo 
5. Oprava dlažby na námestí  
6. Pridelenie nájomného bytu 
7. Zmluva – prevod nehnuteľnosti parcela „C“ 640/744 v prospech Obce Hamuliakovo 
8. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy časti parcely C“ č. 540/134 (chodník 

Dunajská Riviéra) 
9. Zásady rozpočtového hospodárenie obce Hamuliakovo – návrh 
10. Zber kuchynského odpadu od 1/2021 – zber návrhov od poslancov 
11. Príprava VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – zber návrhov od poslancov 
12. Návrh deľby na parcele č. 382, „E“ 
13. Rôzne 
14. 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. ani starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 7, 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  
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Overovatelia zápisnice:         JUDr. Mária Fejes, Ing. Anna Paráková  

Návrhová komisia:                 Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Jarmila Tomečková 

 

Hlasovanie:  

za:  7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p. 

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

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   0 

  

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, na prípadné doplnenie, či 

pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne výhrady, ani doplňujúce návrhy, pani starostka 

do bodu 13 doplnila informáciu o zmluve so spoločnosťou OMAPO. Poslanci súhlasili 

s doplnením programu. Pani starostka ďalej uviedla, že na dnešnom zasadnutí nebude 

informovať o prebiehajúcich projektoch aj z dôvodu pozastavenia úkonov všetkých inštitúcií 

z dôvodu opatrení COVID-19. Uviedla len jedinú informáciu a to zámer spoločnosti Profinex 

z roku 2004 , ktorý je regulovaný v ÚP ZD 1/2006, začať výstavbu 1000 bytových jednotiek, 

ktorú už majú povolenú z minulosti. V budúcom roku budú žiadať o stavebné povolenie. Pani 

starostka povedala, že s týmto zámerom sa už nedá nič urobiť a že nám tu vyrastie nové 

Hamuliakovo. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

  

schválilo  

  

doplnený program rokovania    

  

Hlasovanie:  

za:  7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p. 

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

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   0 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
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4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Hamuliakovo 

5. Oprava dlažby na námestí  
6. Pridelenie nájomného bytu 
7. Zmluva – prevod nehnuteľnosti parcela „C“ 640/744 v prospech Obce Hamuliakovo 
8. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy časti parcely C“ č. 540/134 (chodník 

Dunajská Riviéra) 
9. Zásady rozpočtového hospodárenie obce Hamuliakovo – návrh 
10. Zber kuchynského odpadu od 1/2021 – zber návrhov od poslancov 
11. Príprava VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – zber návrhov od poslancov 
12. Návrh deľby na parcele č. 382, „E“ 
13. Rôzne 
14. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

  

K bodu 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Hamuliakovo 
  

Návrh VZN bol riadne zverejnený a vyvesený, neprišli žiadne pripomienky. 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 48-OZ/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 
území obce Hamuliakovo. 
 

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

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Zdržali sa 1 (Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

 K bodu 5. Oprava dlažby na námestí 

 

Výstavba MŠ sa pomaly chýli ku koncu a treba sa zamýšľať nad dokončením okolitého terénu. 

Spočiatku sa zdalo, že to zvládnu aj zamestnanci OÚ, ale po zvážení všetkých okolností 

vyplynulo, že tieto práce musia byť vykonané vysoko odborne. Ide o veľkú plochu, cez ktorú 

budú prechádzať častokrát ťažké stroje (zásobovanie kuchyne, odvoz olejových odpadov…). 

Obec nemá na vykonanie takýchto prác zariadenia. Pani starostka z tohto dôvodu oslovila 

pána Petra Schnóbla, ktorý poslal cenovú ponuku. Samozrejme boli oslovené aj iné firmy, 

ktorých ponuka ďaleko prevyšovala ponuku pána Schnóbla. V súvislosti s MŠ pani starostka 

ešte uviedla krátku informáciu týkajúcu sa zariadenia kuchyne a vstavaných skríň. V zmluve so 

spoločnosťou Novosedlík sú zahrnuté aj vstavané skrine na uloženie lôžkovín. Keďže ale 

spoločnosť Novosedlík nie je „tunajšou“ firmou, problém môže nastať v situácii, keď bude 
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potrebný servis. Preto pani starostka oslovila firmu pána Baláža Nagya. Cenová ponuka tejto 

firmy je nižšia ako firmy Novosedlík o cca 200 €. Je to domáci remeselník, ktorý vie zabezpečiť 

aj servis na počkanie. Firma Novosedlík sa zmene v tejto položke nebráni. Pani starostka sa 

preto obrátila na poslancov s otázkou, či by súhlasili s touto zmenou. Ďalšia záležitosť sa týka 

vybavenia kuchyne. Keď sa kuchyňa plánovala v roku 2017, nepočítalo sa so všetkým 

potrebným zariadením. Niektoré vybavenie je dnes úplne  zbytočné, naopak mnohé chýba, 

napríklad varný kotol. V najbližších dňoch by malo byť presne zdokumentované čo je navyše a 

čo treba dokúpiť a tak bude potrebné spraviť dodatok k zmluve.  

 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 49-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje predloženú cenovú ponuku Petra 
Schnobla, IČO: 44 440 481, registrácia OÚ Senec, č. živ. reg. 140-14995, s miestom podnikania 
Kosatcová 800/4 900 43 Hamuliakovo  na opravu dlažby na námestí v Hamuliakove v celkovej 
výške zákazky 6055 Eur, ktorá zahŕňa dodanie tovaru: materiál aj služieb: prácu.  
 

Schválené v počte hlasov 7  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

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

 

Poslanci sa zhodli, že v súvislosti so vstavanými skriňami obec osloví firmu pána Baláža Nagya 

a bude mu zaslaná objednávka. 

 

K bodu 6. Pridelenie nájomného bytu 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová povedala, že predmetný byt je v užívania schopnom 
stave a môže byť daný  do nájmu. V evidencii neboli žiadni čakatelia a preto OÚ informoval o 
tejto skutočnosti na stránke obce , v aplikácii aj na facebooku. Prihlásilo sa viacero záujemcov, 
dve záujemkyne spĺňali všetky kritériá a mali rovnaký počet bodov. V takomto prípade 
rozhoduje dátum podania žiadosti.   
 
Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 50-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 
dvojizbového bytu na Lipovej ulici č. 483/11 byt 1A a súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na 
6 mesiacov od 3.novembra 2020.  
 

  Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória Splnenie kritérií Bodovanie Poradovník 

1 Bianka Kitleyová 19.10.2020 1 dospelá osoba  ÁNO 7 1 

2 Anna Bednáriková 20.10.2020 1 dospelá osoba  ÁNO 7 1 

 

Schválené v počte hlasov 7  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  
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K bodu 7. Zmluva – prevod nehnuteľnosti parcela „C“ 640/744 v prospech obce Hamuliakovo 

 

Ide o pozemok pod komunikáciou na ulici Vrbová (vo vlastníctve pána Mezzeia, ktorého 
zastupuje pán Kránitz st.), vlastník súhlasí s prevodom komunikácie za 1 €. Poslankyňa Ing. 
Anna Paráková sa opýtala, či je to bez ďalších požiadaviek. Pani starostka odpovedala, že sa k 
tomu zatiaľ nevie vyjadriť. V súvislosti s výkupovým elaborátom, ktorý požadovala obec, Ing. 
Fenclová informovala, že zatiaľ nemala možnosť dostať sa k nemu. 
 
Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 51-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi 
kupujúcim Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, IČO:00304751 
DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou a predávajúcim Tibor 
Mezzei, rod. Mezzei, trvale bytom: Töltés ut. 20, Mosonmagyaróvár, PSČ 111 11, Maďarsko 
v zastúpení Ladislav Kránitz, rod. Kránitz, Pri pšeničnej bráne 225/29, 900 43 Hamuliakovo, SR, 
predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti parcela „C“ 640/744, katastrálne územie 
Hamuliakovo, vedená Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 629.  
 

Schválené v počte hlasov 7  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

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

  

 

K bodu 8. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy časti parcely „C“ č. 540/134 (chodník 

Dunajská Riviéra) 

 

Ide o rovnakú zmluvu, ktorá sa schválila na predchádzajúcom zasadnutí OZ, ide len 
o pokračovanie trasy chodníka cez pozemok spoločnosti Quintella 
 
Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 52-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej 
zmluvy uzatvorenú medzi budúcim nájomcom Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 
90043 Hamuliakovo, IČO:00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou 
Goldbergerovou a budúcim prenajímateľom QUINTELA, s.r.o., Trnavská cesta 112A, 821 04 
Bratislava, SR, IČO: 43 966 161, v zastúpení konateľom Martinom Liškom, predmetom ktorej 
je prenájom nehnuteľnosti: pozemok, parcela KN „C“ č. 540/134, o výmere 103 m2, katastrálne 
územie Hamuliakovo, vedená Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 653  
 

Schválené v počte hlasov 7  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  
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K bodu 9. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Hamuliakovo - návrh 

 

Návrh hospodárenia bol riadne vyvesený na úradnej aj elektronickej tabuli obce. Neprišli 

žiadne pripomienky. Tento návrh je prílohou č. 1 k  zápisnici. 

 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 53-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje zásady rozpočtového hospodárenia obce 
Hamuliakovo, ktoré boli vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.9.2020 a zvesené dňa 6.10.2020. 
 

Schválené v počte hlasov 7  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

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

 

K bodu 10. Zber kuchynského odpadu od 1/2021 – zber návrhov od poslancov 

 

Pani starostka uviedla, že k tomuto bodu sa nevyžaduje uznesenie. Ide o to, aby sa prítomní 

dohodli, ktorá alternatíva zberu kuchynského odpadu sa bude v Hamuliakove aplikovať. Toto 

sa následne uvedie do VZN. Ak by bol vybraný spôsob finančne veľmi nákladný, muselo by sa 

to premietnuť do poplatkov za komunálny odpad v budúcom roku. Pani starostka informovala 

o spôsoboch zberu kuchynského odpadu, ktoré prijímajú okolité obce. 

A.  „Kýbliková“ metóda – Každá domácnosť dostane vedierko a týždenne vedrá pozbiera 

firma. Niektoré obce to praktizujú a chvália to, pani starostka si myslí, že tento spôsob je veľmi 

nákladný, pretože službu je potrebné platiť bez ohľadu na to, či je vedierko u občana plné 

alebo nie. 

B. Rozmiestnenie 120 l kontajnerov na stojiská v obci – obyvatelia by nosili tento odpad 

na stojiská, s tým, že by sa pravidelne (na týždennej báze) odvážal. Obec by potrebovala asi 20 

takýchto kontajnerov. Cena za odvoz by bola 720 €/mes. bez DPH. Tento variant je komfortný, 

ale pani starostka poukázala na jeho nedostatky. Ako prvé je nezodpovednosť niektorých 

občanov, ktorí do nádob separovaného odpadu hádžu neseparovaný odpad a tak by v BRO 

bolo všetko možné. Po druhé, na stojiskách sa obyvatelia sťažujú na hluk pri separovaní skla, 

takže v tomto prípade by sa asi sťažovali na zápach, predovšetkým v letných mesiacoch.  

C. Nádoby na BRO na zberovom dvore – tento variant by bol najmenej finančne náročný, 

bolo by možné ostať pri doterajších cenách za odpad. Obyvatelia by mali možnosť každý tretí 

deň doniesť tento odpad na zberový dvor. Pani starostka povedala, že podľa jej názoru by toto 

bolo pre obec a jej obyvateľov najvhodnejšie. Všetci prítomní poslanci sa zhodli, že je treba ísť 

touto cestou. Pani starostka na záver tohto bodu ešte zdôraznila, že od januára 2021 bude 

spoločnosť Márius Pedersen priebežne kontrolovať hnedé nádoby na BRO a sankcionovať 

obec ak sa v nich budú nachádzať nekompostovateľné položky. Rovnako budú kontrolovať aj 

čierne nádoby na zmiešaný odpad, kde sa nesmie nachádzať bioodpad. Pre objasnenie pani 

starostka ešte dodala, že kuchynský odpad sa delí na kompostovateľný – (ktorý sa separuje do 

kompostérov, alebo do hnedých nádob na BRO) a nekompostovateľný (čo sú varené zvyšky, 

kosti a iné pomyje...)  
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K bodu 11. Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady – zber návrhov od poslancov 

 

Poplatky za komunálne odpady. Pani starostka povedala, že v súvislosti s opatreniami COVID-

19 veľa ľudí ostalo doma, upratovali, čo spôsobilo obrovský nárast komunálneho odpadu, 

malého stavebného odpadu i objemného odpadu (matrace, epedá). To znamená, že sa nám 

nepodarí dosiahnuť čísla miery vytriedenia z minulého roku a tým pádom bude obec viac platiť 

za skládku odpadu. Čaká nás aj veľký vývoz bioodpadu, ktorý je  určujúci pre mieru separácie, 

ale predpokladá sa, že by sme pre občanov mohli udržať tohtoročný poplatok, s jedinou 

výnimkou, kde navrhuje zmenu a to rapídne zvýšenie sadzby za nádobu komunálneho odpadu 

240 l. Súčasná legislatíva umožňuje zvýhodňovať ľudí, ktorí separujú a naopak znevýhodňovať 

tých, čo neseparujú. Bežnej rodine, ktorá separuje určite postačuje nádoba 120 l. Ak niekto 

potrebuje 240 l, s určitosťou sa dá tvrdiť, že neseparuje. Týmto ľuďom je to jedno 

a znevýhodniť ich cenovo je jediný spôsob ako ich primäť separovať. Preto navrhuje zvýšiť 

cenu nádoby 240 l. Treba samozrejme zohľadniť 2 situácie, kedy sa môže rodina ocitnúť 

v situácii, že má malé deti do 3 rokov (kvôli plienkam je opodstatnené mať väčšiu nádobu) 

a v tomto prípade by cena za nádobu ostala rovnaká ako v tomto roku. Ďalšou situáciou je 

rodina s viac ako 5 členmi. Tu je opodstatnené mať 240 l nádobu a teda cenu na tohoročnej 

úrovni. Pani starostka ďalej navrhla ukotviť do VZN podmienku, že jedna domácnosť môže mať 

max 1 nádobu na komunálny odpad (pre prípad, že by niektorí občania chceli zneužiť situáciu 

a miesto jednej 240 l nádoby by žiadali dve 120 l). Pani starostka ďalej navrhla odpustiť 

poplatok za komunálny odpad záhradkárom, ktorí nemajú na svojom pozemku nehnuteľnosť 

a zaviažu sa zlikvidovať všetok bioodpad svojpomocne. Týmto záhradkárom by nebol povolený 

vstup na zberový dvor. Takýchto záhradkárov je asi 20. Po týchto slovách pani starostka 

otvorila diskusiu k danej téme. Poslankyňa Mgr. Jarmila Tomečková sa opýtala, či má obec 

percentuálne vyčíslenie ako sme na tom v používaní 120 l a 240 l nádob a tiež hnedých nádob 

na bioodpad. Pani starostka odpovedala, že približne 60 – 70% ľudí využíva malé nádoby, asi 

490 má k tomu aj nádobu na bioodpad, ďalší kompostujú. Potom cca 350 ľudí má veľké nádoby 

a malé percento z nich má bionádobu. Sú aj takí, ktorí mali nádobu na bioodpad a vrátili ju. 

Pani poslankyňa Mgr. Jarmila Tomečková skonštatovala, že ak stále 40% ľudí používa veľké 

nádoby, tak sme na tom dosť zle. Pani starostka s týmto tvrdením súhlasila a dodala, že veľa 

ľudí nezachytilo výzvu na výmenu 240 l nádob za nádoby 120 l. Tento rok sa kampaň zopakuje 

a verí, že ju zachytí viac obyvateľov. Zmeny musia však nastať ešte pre januárom 2021. Potom 

sa už podpíše zmluva a nie je možné vymeniť nádoby. Poslankyňa Ing. Anna Paráková 

skonštatovala, že mnohí ľudia sa ozývajú, že niektorí obyvatelia, ktorí neplatia nádobu na 

bioodpad, odnášajú všetko na zberový dvor a ako teda prídu k tomu tí, ktorí platia nádobu na 

bioodpad. Že to príde ako nespravodlivé. Pani starostka odpovedala, že musíme rozlišovať dva 

typy bioodpadu. Na jednej strane je to tráva a konáre, na druhej strane kuchynský 

kompostovateľný odpad. Tieto kuchynské veci nemôžu ľudia nosiť na zberový dvor. Iná je 

situácia s trávou, či konármi, Toto je pozitívny odpad a nie všetko sa zmestí do nádoby na 

bioodpad, preto je obec povinná tento odpad prijať na zberový dvor. Tí, ktorí zmestia aj trávu 

do nádob na bioodpad, vlastne pomáhajú nepriamo obci. Tí, ktorí nezmestia trávu do 

bionádob, alebo ich nemajú, urobia lepšie, ak ju donesú na zberový dvor, ako by ju mali 
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vysýpať do jarkov. Ďalším špecifikom sú konáre, ktoré sa separujú zvlášť. 2 – 3 krát do roka ich 

príde posekať ZOHŽO, pričom obec platí len náklady na dopravu a palivo. ZOHŽO túto drvinu 

predáva do teplárne v Hodoníne. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala, koľko je takých 

obyvateľov, ktorí nemajú ani kompostér, ani nádobu na bioodpad. Pani starostka povedala, že 

podľa zákona by mali mať jedno alebo druhé. Obci je toto uložené, ale občan to nemusí 

akceptovať. Náklady znáša obec a nemá páku na to, aby ľudí prinútila mať jedno alebo druhé. 

Poslankyňa JUDr. Mária Fejes sa opýtala na zľavy pre znevýhodnené skupiny ľudí. Pani 

starostka poslala poslancom internú smernicu, kde je toto uvedené. Dodala aj, že podľa zákona 

nie je možné diskriminovať občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt zvýšenou cenou za 

odpad, preto nie je možné takúto podmienku zapracovať do VZN. Problematika sa rieši 

internou smernicou na základe žiadosti občana o zmiernenie tvrdosti zákona.  Tento rok bola 

zľava poskytované len na 120 l nádoby. Zľavy sa poskytovali seniorom, alebo občanom so ZŤP. 

U osôb so ZŤP nastal problém, lebo naša obec má veľmi veľa takýchto občanov. Toto 

zvýhodnenie by malo naozaj reflektovať tú náročnosť, alebo odkázanosť na zľavu. Lebo ZŤP sú 

aj ľudia intolerantní na lepok, alebo farboslepí, či onkologickí pacienti, ktorí sa celkom vyliečili, 

normálne pracujú a zarábajú. Uviedla, že odpadového hospodárstvo musí byť vyrovnané, teda 

ak sa niekomu poskytne zľava, musia sa na túto zľavu poskladať ostatní poplatníci. Preto pani 

starostka navrhla individuálne posúdiť odkázanosť na zľavu. Presne určiť, komu treba pomôcť 

a odhaliť, kto je špekulant. Na toto upozorňuje v smernici a očakáva návrhy od poslancov. Len 

pre informáciu pani starostka povedala, že okolité obce vôbec neposkytujú zľavu osobám so 

ZŤP. Naopak ona si myslí, že takéto zľavy sú pre určité skupiny nutné. Aby ukončila túto časť 

rozpravy, opýtala sa prítomných, či súhlasia so zvýšením ceny za nádoby na komunálny odpad 

240 l o 20%, pričom sa zoberie do úvahy rodina s deťmi do 3 rokov ako aj rodina s 5 a viac 

členmi domácnosti. Prítomní súhlasili a pani starostka povedala, že to bude zapracované do 

VZN. 

Miestne dane – Starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová poslala poslancom tabuľku 

s cenami stavieb a pozemkov v našej obce. V porovnaní s okolitými obcami máme stále jedny 

z najnižších cien vo všetkých položkách. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová povedala, že na 

prípravnom výbore s poslankyňou Mgr. Jarmilou Tomečkovou porovnávali jednotlivé položky. 

Ako príklad uviedla dom o výmere 110 m2, kde sa platí 0,22€/m2. Celková suma je 24,05 € 

ročne za dom. Ak by sme zvýšili cenu za m2 na 0,5 € /mes. za celý dom by zaplatilo 50 €. To by 

znamenalo nárast o 25 € ročne. Pri bytoch, kde je cena 0,345 €/m2 by zvýšením na 0,50€/mľ2 

narástla suma o 10 € ročne. Čo nám prišlo ako nie obrovská čiastka pre jednotlivca, ale na 

druhej strane ako veľká čiastka pre obec. Ak by obec zvýšila cenu za nehnuteľnosť jednotne na 

0,50 €/m2, príjem obce by sa zvýšil zo 70.000 € ročne na 119.000 €. Poslankyňa Mgr. Jarmila 

Tomečková dodala, že okrem okolitých obcí brali do úvahy aj ceny v Bratislave a Hamuliakovo 

sa veľmi približuje Bratislave vzhľadom na HDP a suma 0,225 €/m2 je veľmi nízka. Pozerali tiež 

na vývoj cien okolitých obcí, napr. Trnava prudko zvýšila ceny na 1 €/m2. Bratislava má tiež 1 

€/m2 a my navrhujeme polovičnú cenu, teda 0,5 €/m2. Povedala, že tiež navrhuje zjednotiť 

ceny za byty a domy, ceny za chatu, čo je niečo ako luxus (predpokladá, že historicky sa takto 

považovala chata) navrhuje ponechať na pôvodnej sume, čo je 0,675 €/m2. Dobre vieme, že 

v Hamuliakove akože v chatách býva množstvo ľudí v lokalite za hrádzou. Takto by sa sumy 

jednotlivých nehnuteľností takmer zjednotili. Poslanec Štefan Olajec povedal, že by sa pridŕžal 

cien okolitých obcí, vôbec by nešiel do porovnávania s Bratislavou. Rovinka je oveľa bližšie 

k Bratislave a jej ceny nekopírujú Bratislavu. Tak či tak je obyvateľstvo zaťažené, 100 % je veľké 



9  

  

zvýšenie. Ostal by pri tom, čo majú doteraz okolité obce. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová 

odpovedala, že my nevieme ako budú zvyšovať ceny okolité obce. Ceny, o ktorých sa teraz 

bavíme sú ceny z 1.1.2020 a nevieme ako a či ich budú zvyšovať. Pani hlavná kontrolórka Ing. 

Ľubica Jančoková uviedla, že všetci budú zvyšovať ceny, ale my nevieme na aké sumy. Poslanec 

Štefan Olajec povedal, že je radšej za postupné zvyšovanie a aby sme zvýšili len o najnižšiu 

nutnú hodnotu a nie zvyšovať na ďalších 10 rokov dopredu. Pani hlavná kontrolórka povedala, 

že Bratislava musela pred rokom zvyšovať ceny o 100 až 200% a to z dôvodu, že na samosprávy 

sú kladené veľké požiadavky a povinnosti, ktoré musia znášať a hradiť a to bol dôvod zvýšenia. 

Inak by neboli schopné pokryť nové náklady. Tu je nevyhnutne potrebné kopírovať infláciu 

a zvýšiť poplatky, bohužiaľ žijeme v takej dobe. Poslankyňa Mgr. Jarmila Tomečková povedala, 

že si nemyslí, že by sme teraz zvyšovali na 10 rokov dopredu, skôr je toho názoru, že 

dobiehame zameškané. Stále sme na polovičnej sume oproti okolitým obciam. Vyjadrila tiež 

súhlas s pani hlavnou kontrolórkou, obec má toľko povinností, ktoré musí hradiť a nemá 

z čoho. Do debaty vstúpila aj pani starostka. Čo sa týka povinností samosprávy, keby sme 

dostali aj neviem aké financie, vždy budeme pozadu za okolitými obcami. Ako príklad uviedla 

rozhlasový systém, ktorý má viac ako 20 rokov, je nefunkčný, cesty sú v dezolátnom stave... 

na toto nebudeme mať peniaze niekoľko ďalších rokov. To sú len tie najväčšie položky. Ďalej 

uviedla dôvod, prečo domy a byty majú rozdielne ceny. Keď niekto platí za dom, počíta sa 

s tým, že má aj pozemok, ktorý využíva ako parkovacie miesto, alebo stojisko pre kontajner. 

Kdežto v bytoch občania používajú na toto obecný pozemok, zaťažujú ho. Preto je pri bytoch 

daň vyššia. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes reagovala, že v Bratislave je úplne iná životná úroveň 

a nemôžeme sa s ňou porovnávať. V Hamuliakove je stále veľa starých ľudí, ktorým sa nedvíha 

dôchodok po celý rok. Nemôžeme ich nadmerne zaťažiť, lebo sa môže stať, že nezaplatia 

a potom budeme musieť vymáhať. Berme ohľad na ľudí, zvýšme len o nevyhnutnú čiastku a 

Bratislava je úplne iná záležitosť. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová poznamenala, že sme brali 

polovičné ceny z Bratislavy, nekopírovali sme Bratislavu. Pani starostka pokračovala, že my sa 

nemôžeme porovnávať ani so Šamorínom. Tam sú obchody ako BILLA, Kaufland..., či X-Bionic. 

Z týchto si oni vedia zabezpečiť pekné príjmy daní. Podobne aj Dunajská Lužná, ktorá má COOP 

– Jednotu, či Dobré jablká. Hamuliakovo nemá žiadne takéto veľké spoločnosti. Ďalej 

pokračovala, že aj podľa jej názoru by obec nemala ísť cestou takého veľkého zvýšenia cien, 

nakoľko situácia je zlá, mnohí ľudia prišli o prácu. Odporúča strednú zlatú cestu. Momentálne 

sme najnižší, treba sa priblížiť najvyšším, ale nezvyšovať zas dane neúmerne. Obci chýbajú 

mnohé veci a hlavne aj tie, ktoré nie je vidieť, napr. mali sme povinnosť začať audit 

kibernetickej bezpečnosti, na čo sme nemali peniaze (tak ako ani okolité obce), ale v budúcom  

roku sa tomu nevyhneme a je to veľmi veľká položka. Tiež nám vypadáva internet na OÚ, to 

sa musí dofinancovať. Poslankyňa Ing. Anna Paráková sa opýtala, či obec má nejaké príjmy od 

podnikateľov z bývalého družstva. Pani starostka odpovedala, že máme príjem z Ventry 

a ostatné sú malý remeselníci, z ktorých máme veľmi malý príjem. V tabuľke príjmov je suma 

za podnikanie cca 14.000 €. Daň z RD je 27.900 €. Pani hlavná kontrolórka dodala, že toto je 

jediná daň, ktorá postihuje všetkých bez ohľadu na to či tu majú trvalý pobyt alebo nie. 

Poslanec Štefan Olajec skonštatoval, že zámer spoločnosti PROFINEX prinesie poplatky za 

rozvoj, čo bude slušná suma. Pani starostka odpovedala, že kým pribudne prvý dom, prejdú 

minimálne 2-3 roky. Peniaze, ktoré pribudnú z poplatku za rozvoj, obec musí 3 x vrátiť. Ak je 

z jedného domu príjem max 2000 € a sú v ňom 2 deti, my musíme vynaložiť  2x 3000 € na MŠ. 

Čiže s týmto príjmom nemôže obec svojvoľne hospodáriť. Poslanec Štefan Olajec upozornil na 
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to, že nevieme ako bude na tom Slovensko v najbližších rokoch, preto navrhuje zvýšiť 

minimálne ako je to možné, kým sa zastabilizuje situácia. Pani starostka dodala, že nielen 

občania sú v kríze a majú znížené príjmy, aj obec je na tom rovnako. Bohužiaľ obec žije len 

z daní fyzických osôb, je na nich závislá. Poslankyňa Ing. Anna Paráková navrhla, aby finančná 

komisia dala návrh, aby sme vedeli výpočty a sumy, v ktorých sa môžeme pohybovať. Poslanec 

Štefan Olajec predseda finančnej komisie povedal, že pripravia návrh do budúceho zasadnutia 

OZ. Pani hlavná kontrolórka Ing. Ľubica Jančoková povedala, že by sa chcela zúčastniť 

zasadnutie finančnej komisie. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa opýtala, kedy najneskôr 

musí byť toto VZN odsúhlasené? Pani starostka odpovedala, že do 9.11. by malo byť VZN 

hotové (potom prebehne zverejnenie, pripomienkovanie...). Pani hlavná kontrolórka 

upozornila, že VZN nie je len o tejto jednej sume za dane. Treba sa vyjadriť k viacerým sumám, 

prediskutovať sa to dá aj mailovou formou a keď sa dohodnete, potom sa môžete stretnúť na 

odsúhlasenie. Pani starostka navrhla, aby sa dane za nehnuteľnosti a komunálny odpad dali 

do osobitného VZN. Osobitne by sa potom riešili ostatné dane, ako využitie verejného 

priestranstva... Záver tohto bodu bol, že finančná komisia zašle návrh, ktorý bude vyvesený.   

 

K bodu 12. Návrh deľby na parcele č. 382 „E“  

 

Ide o parcelu v spoluvlastníctve obce a pána Mezzeia, ktorého zastupuje pán Kránitz st. Ing. 

Fenclová poslala návrh delenia a je na poslancoch, aby rozhodli, či s ním súhlasia. Poslankyňa 

Ing. Juliana Krajčírová požiadala, či by bolo možné presunúť tento bod na ďalšie zasadnutie 

OZ, aby sme sa ubezpečili, že bude vysporiadaný pozemok na Strednom hone. Poslankyňa Ing. 

Anna Paráková povedala, že ak by poslanci boli nabudúce naklonení k takému  návrhu, rada 

by dodala, že do deľby treba zahrnúť aj parcelu č. 385 (404 m2), ktorá tu zahrnutá nie je. 

Prítomní sa zhodli na tom, že tento bod programu presunú do nasledujúceho zasadnutia OZ.    

 

K bodu 13. Rôzne  

 

A. Zmluva s Občianskym združením OMAPO a obcami Dunajská Lužná, Kalinkovo, Rovinka, 

Miloslavov a Hamuliakovo. Pani starostka túto zmluvu poslala poslancom na 

pripomienkovanie. Pani právna zástupkyňa poslala jednu pripomienku a to možnosť 

vypovedania zmluvy, čo je veľmi dobrá pripomienka a určite bude zapracovaná. Ak budú mať 

poslanci ďalšie pripomienky, treba ich predniesť. Táto zmluva prichádza pravidelne každé 3 – 

4  roky, zvyšujú sa tam počty obyvateľov a aj sumy za prevoz. Poslanci nemali pripomienky, 

zhodli sa na tom, že prevoz starších ľudí obec nevie inak zabezpečiť a preto sa bude v tejto 

spolupráci pokračovať s pripomienkou pani právnej zástupkyne obce JUDr. Soni Gaškovej. 

B. poslankyňa Ing. Darina Balková sa opýtala na termín odovzdania návrhu VZN. Pani starostka 

zopakovala, že finančná komisia pošle návrh, ktorý sa vyvesí, následne sa to prednesie na 

zasadnutie OZ, kde by malo dôjsť k schváleniu. Všetko sa to musí stihnúť najneskôr do 

31.12.2020. Pani poslankyňa Balková ale myslela na termín, ktorý majú k diskusii poslanci, 

nesúhlasí s tým, aby komisia podala návrh bez toho, aby mali možnosť poslanci do toho 

zasiahnuť. Pýta sa teda na termín, kedy to dostanú poslanci na pripomienkovanie. Doteraz sa 

to nikdy neriešilo takto, že by sa vyvesil len návrh komisie bez pripomienkovania poslancov. 

Pani starostka to vysvetlila odzadu: 10.12. musí byť schválené VZN na zasadnutí OZ, potom sa 
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návrh vyvesí, zbierajú sa pripomienky verejnosti, 30.11. najneskôr musia byť vyhodnotené 

pripomienky občanov. Pripomienkovanie musí byť skončené do 26.11. Návrh komisie musí 

teda prísť do 10.11.2020 

C. Problém na ulici Kormoránia – ide o plot na rohu tejto ulice. Majiteľ pozemku dal otázku, 

ako má postupovať v súvislosti s plotom, obec by mala rozhodnúť, či má postaviť plot na 

hranici pozemku, alebo ho posunie a bude za toto odškodnený. Združenie vlastníkov na Hornej 

Vrbine by sa snažilo odkúpiť túto časť pozemku, aby tadiaľ prešlo smetiarske auto. Nie je ale 

ešte jasné, koľko treba odkúpiť. Pani starostka položila otázku, že ak by spoločenstvo na HV 

nebolo schopné zozbierať potrebné financie, či by obec zaplatila, alebo požičala na tento účel 

nejaký obnos. Ak by sa plot neposunul, celá Horná Vrbina by musela nosiť smeti na zberový 

dvor a to asi nechcú. Otázka je ale či to stihnú. V najbližších dňoch sa treba vyjadriť, či má byť 

plot posunutý, alebo sa bude stavať na hranici. Poslankyne Ing. Juliana Krajčírová a Ing. Anna 

Paráková povedali, že je to na združení a obec nemôže robiť takéto ústupky, lebo sa to môže 

ako precedens obrátiť proti obci. Podobne reagoval aj poslanec Štefan Olajec a pripomenul, 

že potom by sme mohli dostať podobné požiadavky od ostatných občanov. On by do toho 

nevstupoval. Poslankyňa Mgr. Jarmila Tomečková, ktorá býva na tejto ulici povedala, že tu 

nejde len o smetiarske auto, ide aj o požiarnikov a iné väčšie vozidlá. Je rada, že majiteľ 

pozemku je ústretový a chce jednať. Treba povedať, že chyba vznikla v obci keď sa predávali 

pozemky a nedodržal sa zákon o komunikáciách. Netvrdí, že by to mala hradiť obec, ale chce 

si zastať aj obyvateľov, ktorí sú v tom nevinne. Poslanec Štefan Olajec uznal, že tieto problémy 

tam sú, ale nie je za ne zodpovedná obec. Treba sa obrátiť na tých ktorí tieto pozemky 

a výstavbu realizovali. Pani starostka uviedla, že práve tu leží veľký podiel viny na obci, ktorá 

vydávala stavebné povolenia. Poslankyňa Ing. Anna Paráková hovorila s Ing. Fenclovou na túto 

tému a problém je v tom, že tam potom začala individuálna výstavba a je to problém 

stavebného úradu. Pani starostka uzavrela tento bod informáciou, že bude pána majiteľa 

pozemku informovať, že Združenie má záujem o vysporiadanie tohto pozemku cca 25 m2. 

Nech sa dohodnú medzi sebou bez účasti obce.         

 

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

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová oznámila, že predpokladaný termín zasadnutia OZ 

by mal byť  26.11.2020. Možno bude potrebné stretnúť sa skôr kvôli dodatku k zmluve MŠ. Do 

návrhovej komisie boli menovaní poslanci JUDr. Mária Fejes a pán Štefan Olajec. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:45 hod.  

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  
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Overovatelia:   

  

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

     JUDr. Mária Fejes              Ing. Anna Paráková  

 

 

 


