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    Zápisnica   

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   

konaného dňa 28. 05. 2020.     
___________________________________________________________________________  

  

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

Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl 

 

Ospravedlnení poslanci: p. Ladislav Kránitz 

  

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

kontrolórka obce 

 

Verejnosť:       p. Jurča 

  

P R O G R A M   rokovania: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Krátka správa starostky o prebiehajúcich projektoch (MŠ, chodník Dunajská Riviéra, 

zberný dvor, chodník Rybárska,...) 
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hamuliakovo, pozvaný hosť p. Jurča 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hamuliakovo, Zmeny a 
doplnky č. 9/2019 

7. Projekt Zberný dvor Hamuliakovo 
8. Indikatívna ponuka financovania Prima Banka  
9. Žiadosti    
10. Rôzne 
11. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

Tretie rokovanie OZ otvorila pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová. Privítala 

prítomných a hosťa pána Jurču, ktorý priblíži proces verejného obstarávania pre rekonštrukciu 

verejného osvetlenia v Hamuliakove. Oznámila, že poslanec pán Ladislav Kránitz sa 

ospravedlnil a nezúčastní sa zasadnutia. Pani starostka skonštatovala, že počet  poslancov je 

6, 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, p. Štefan Olajec  

Návrhová komisia:                 Ing. Anna Paráková  

 

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:   1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

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 bez pripomienok.   

  

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan 

Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:   1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  

   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Krátka správa starostky o prebiehajúcich projektoch (MŠ, chodník Dunajská Riviéra, 

zberný dvor, chodník Rybárska,...) 
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hamuliakovo, pozvaný hosť p. Jurča 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hamuliakovo, Zmeny a 
doplnky č. 9/2019 

7. Projekt Zberný dvor Hamuliakovo 
8. Indikatívna ponuka financovania Prima Banka  



3  

  

9. Žiadosti    
10. Rôzne 
11. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

  

K bodu 4. Krátka správa starostky o prebiehajúcich projektoch (MŠ, chodník Dunajská 

Riviéra, zberný dvor, chodník Rybárska) 

  

4.1 Pani starostka uviedla, že na stavbe MŠ prebehlo pracovné stretnutie poslancov, 

zhotoviteľa stavby  a projektanta a spoločne sa zhodli na doobjednaní ďalších rekonštrukčných 

prác, aby bolo možné odovzdať MŠ do užívania na prelome rokov 2020/2021. Obec má 

obrovské kapacitné problémy, o nástup do MŠ má záujem cca 100 detí a obec pravdepodobne 

nebude vedieť umiestniť do MŠ ani všetkých predškolákov.  Podobná situácia je aj v ZŠ, kde sa 

prihlásilo 42 prvákov, kapacita je úplne naplnená, bol by problém, ak by sa niekto počas 

školského roka prisťahoval. Škole chýba jeden priestor, v budúcnosti sa pravdepodobne  

nevyhneme dvojsmennej prevádzke. Do ukončenia rekonštrukcie materskej školy a uvoľnenia 

priestorov starej školy sa použije aj bývalá ordinácia MUDr. Blaška, ktorú momentálne 

používajú dôchodcovia, pani riaditeľka ZŠ ale prisľúbila, že o tento priestor sa budú spoločne 

deliť. ZŠ má k dispozícii všetky voľné priestory (vrátane KD, OÚ...) a obec už nemá kam 

umiestniť ďalšie triedy. Pani starostka sa vrátila k problematike MŠ a uviedla, že denne sa 

naráža na nové problémy, posledne to bol problém s rozvádzačom. Zatiaľ nemá k dispozícii 

nový rozpočet, no akonáhle bude, pošle ho poslancom. Pani starostka tiež rokovala s pani 

riaditeľkou MŠ a dohodli, sa že obec požiada o dotáciu na vnútorné zariadenie MŠ. 

4.2 Optimistickejšie to vyzerá s chodníkom na Dunajskú Riviéru, ktorý by mohol byť 

dokončený v priebehu letných prázdnin. Čaká sa kvôli nečinnosti niektorých úradov, ktoré mali 

obmedzenú prevádzku z dôvodu COVID-19. Obec má veľmi dobrú spoluprácu so spoločnosťou 

Quintela, za čo sa pani starostka danej spoločnosti poďakovala. Quintela poskytla materiály, 

pracovníka, projektanta i časť pozemku. Obec zas rieši vecné bremená, projekt, katastrálne 

zameranie, poskytla právnika a ostatné záležitosti, ako napríklad odkúpenie časti pozemku od 

SPF. 

4.3 Zberový dvor – po takmer roku máme rozhodnutie Okresného úradu – odboru 

Životného prostredia. Ďalším krokom bude získanie stavebného povolenia (o tomto bude viac 

v bode 7 dnešného programu). 

4.4 Chodník Rybárska ulica – tu je oveľa komplikovanejšia situácia. Obec kontaktovala 

všetkých vlastníkov pozemkov, bohužiaľ niektorí odmietli spoluprácu a tak sa bude 

postupovať oveľa zložitejším spôsobom a to vyvlastnením. Projektová dokumentácia je 

objednaná tak, že sa  bude postupovať na etapy, najprv sa vybuduje chodník tam, kde vlastníci 

súhlasili a zvyšok po vyvlastnení. Toto však môže trvať aj dva roky. Pani starostka sa týmto 

spôsobom chcela prihovoriť hlavne obyvateľom tejto ulice, aby vedeli, že sa táto záležitosť 

rieši.  

4.5 Ulica Družstevná – bola zrealizovaná zastávka, momentálne sa plánuje bezpečnostný 

prechod, ktorý bol schválený dopravným inšpektorátom. Obec čaká na súhlas dotknutých 

úradov a následne bude vydané územné rozhodnutie. Okrem tohto bezpečnostného 
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prechodu sa plánujú ešte ďalšie dva prechody a to na úrovni ulice Pastierska a na zastávke 

Dunajská Riviéra.  

4.6 Dunajská Riviéra – plánovaná výstavby firmy Bala bola na základe stretnutia 

pozmenená. Namiesto apartmánových bytoviek developer prisľúbil postaviť zastávku a malé 

nákupné stredisko. 

 

K bodu 5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hamuliakovo, pozvaný hosť p. Jurča 

  

Pani starostka informovala, že sa minulý rok sa dokončil audit verejného osvetlenia a poslanci 

vyjadrili záujem ísť do realizácie projektu. Preto s prípravou podmienok verejného 

obstarávania oslovila  spoločnosťou Lightech, ktorá realizovala audit,  a s p. Jurčom, ktorý je 

verejným obstarávateľom pre tento typ služby. Poslanci dostali podklady, no považuje za 

potrebné, aby si najskôr vypočuli pána Jurča. Bude možné položiť mu otázky a pripraviť všetko 

tak, aby sa na nasledujúcom zasadnutí OZ mohlo odsúhlasiť verejné obstarávanie. Pán Jurča 

pozná problematiku našej obce, pracuje pre mestá a obce, alebo pre štátnu správu, či už 

realizáciu prípravy stavieb, alebo realizáciu verejného obstarávania. Po oslovení pani 

starostkou navrhol projekt, ktorý je v súlade s energetickou efektívnosťou. Podľa novely 

zákona z roku 2019 by mal poskytovateľ služby spraviť návrh opatrení, realizáciu opatrení 

a garantovať aj realizáciu úsporných opatrení. Už v rámci ponuky treba preukázať aké budú 

úsporné opatrenia a ako sa to bude splácať. Zrekonštruované verejné osvetlenie prejde hneď 

do majetku obce. Počas 10 rokov sa bude monitorovať, či to dosahuje parametre, ku ktorým 

sa zaviazal zhotoviteľ ponukou počas súťaže a sú tam aj sankcie, ak to nebude dodržané. 

Záručná doba je v tomto prípade na takú dobu, na ktorú je nastavené splácanie. V bežnej 

prevádzke si obec robí údržbu sama, prípadne cez partnera a všetko sa to spláca z úspor. Cena 

realizácie je rozpočítaná na mesačné splátky po dobu 10 rokov s tým, že ak parametre úspor 

bude dosahovať, bude sa zhotoviteľovi platiť, ak nebude dosahovať, zhotoviteľ nemá nárok na 

zaplatenie, bude to musieť nastaviť aby to bolo v súlade so zmluvou. Zmluvu obec dostala, 

treba si ju vyjasniť, dopredu nastaviť podmienky. Má síce veľa strán, ale je to návrh 

obstarávateľa, ktorý za zmluvu zodpovedá a preto treba venovať pozornosť aj detailom, aby 

nemuseli byť zadané práce naviac. V rámci procesu verejného obstarávania sa musí dodržať 

zmluva, ktorá išla do súťaže. Nemôže dôjsť k podstatným zmenám, obe strany sa držia toho čo 

podpísali. Pán Jurča si naštudoval audit, obec má rôzne časti s rôznou efektívnosťou svietenia. 

Najhoršie je na tom stará časť obce, ale tu je možná najvyššia úspora. Novšie časti by 

pravdepodobne nespĺňali kritériá pre tieto úspory. K samotnej zmluve je treba ešte povedať, 

že návrh je spravený tak, že sa to stále dolaďuje. Dostala ho pani právna zástupkyňa a keď to 

bude pripravené a odsúhlasené spolu s technickými požiadavkami, môže sa spustiť proces 

verejného obstarávania. V tomto prípade je to kombinovaná zákazka: stavebné práce, 

projektová dokumentácia, inžinierska činnosť. Toto všetko musí zabezpečiť dodávateľ a bude 

si za to zodpovedať. Poslanec pá Štefan Olajec sa opýtal, či bude zohľadnené, ktorá lokalita sa 

akým spôsobom podieľa na úspore, aby sme vedeli, ktorá ďalšia časť by sa mala realizovať. 

Pán Jurča odpovedal, že boli vybrané tie lokality, ktoré budú spĺňať podmienky pre 10 ročné 

splácanie. Potom sú to mladšie lokality, kde svetlá nie sú síce dokonalé, ale návratnosť z úspor 

na 10 rokov nevychádza. Treba tiež brať do úvahy  životnosť svietidiel a svetelných zdrojov.. 
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Ďalšie lokality bude potom treba prepočítať. Pani starostka doplnila, že z celej obce najlepšia 

úspora vychádza v starej obci. Úspora sa počíta na počet svetelných bodov. Tu však treba 

doplniť takmer 50% nových svietidiel, to znamená stĺpov, kabeláže, rozvodov ... čo znižuje 

úsporu a preto sa úspora vráti až za 10 rokov. Ďalšou lokalitou s dobrou úsporou je Stredný 

Hon. Táto otázka je ale stále otvorená, lebo návratnosť je otázna a tak sme sa rozhodli vyskúšať 

to na menšej vzorke – teda len starej časti obce. Pán Jurča doplnil, že v dnešnej dobe sú veľmi 

prísne normy, ktoré je potrebné dodržať. Ide o iné rozmiestnenie, rovnomernosť osvetlenia, 

rozostupy... Tu je problém, že nemá sa dosiahnuť len energetická úspora, ale aj vylepšenie 

technických parametrov. V Hamuliakove sa budú pridávať svietidlá (teda ja stožiare, rozvody, 

monitorovací systém..). Pani starostka dodala, že aj ceny technológií sa menia a budúcnosti 

budú cenovo prístupnejšie, takže časom možno bude možné rekonštruovať aj časti, kde teraz 

návratnosť nevychádza. Pán Jurča tiež upozornil na niektoré detaily, ktoré treba doplniť do 

zmluvy, ako je napr. vianočné osvetlenie. Pani starostka hovorila aj o údržbe. Z pohľadu 

zákona o verejnom obstarávaní je to iná služba, ktorú si obec musí objednať osobitne. Pán 

Jurča vysvetlil, kedy je možné obstarávať služby spoločne a kedy samostatne. Keď ide 

o nesúvisiace služby, zákon hovorí o tom, že nie je možné spájať to. Je prehľadnejšie, keď si 

obec objedná každú nesúvisiacu službu samostatne. Pani právna zástupkyňa sa opýtala, ako 

potom obec bude vedieť zabezpečiť údržbu tak, aby spoločnosť bola dostatočne spôsobilá 

odborne na prevádzku toho čo bolo postavené niekým iným. Pán Jurča na to odpovedal, že 

v zmluve je zapracovaná poznámka, aby bol zabezpečený prevádzkový poriadok. Čo treba, 

kedy a ako robiť. Tu musí byť uvedené všetko špecifické, čo treba urobiť. Záručná doba tu 

samozrejme platí, dodávateľ musí nahradiť to čo sa pokazí v tejto lehote. Poslanec pán Štefan 

Olajec sa opýtal či je v tom prevádzkovom poriadku uvedené presne čo je garančná oprava 

a čo je údržbový úkon. Pán Jurča povedal, že toto je ešte v procese dolaďovania, bude sa o tom 

jednať s pani starostkou a pani právnou zástupkyňou. Kým toto nebude upresnené, nemôže 

sa ísť do verejného obstarávania. Na záver tohto bodu pani starostka opäť požiadala 

poslancov, aby do 14 dní poslali svoje pripomienky, kde by sme zohľadnili špecifiká našej obce.      

 

K bodu 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 2/2020, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územná plán obce Hamuliakovo, Zmeny 

a doplnky č. 9/2019 

 

Pani starostka informovala, že VZN sa týka zámeru na druhej strane Dunaja – Danubiany, ktorý 
bol zaradený do Zmien a doplnkov č. 9/2019. VZN bolo riadne vyvesené, zverejnené a neprišli 
žiadne pripomienky.   
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie súhlasné Stanovisko Okresného 

úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

č.j.: OU-BA-OVBP-2019/089128 zo dňa 23.04.2020 k územnoplánovacej dokumentácii „Zmeny 

a doplnky č. 9/2019 Územného plánu obce Hamuliakovo“.  
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Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie Správu o postupe obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie a o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán obce Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 9/2019“. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie Vyhodnotenie stanovísk a 

pripomienok uplatnených pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 

obce Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 9/2019“. 

 
 
Uznesenie č. 21-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje „Územný plán obce Hamuliakovo, Zmeny 
a doplnky č. 9/2019“ a vymedzuje jeho záväznú časť 

• v textovej časti v kapitole č. 3. Návrh záväznej časti, 

• v grafickej časti vo výkrese č. 8. Schéma záväzných častí (M 1: 5 000). 

 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

  

Bolo prijaté VZN: 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Hamuliakovo č. 2/2020 zo dňa  28.5.2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 

9/2019“ 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo podľa § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo: 

§ 1 

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

(1) Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce 

Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 9/2019“. 

 

(2) Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú uvedené 

v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia a vymedzenie 

verejnoprospešných stavieb, sú záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie „Územný 

plán obce Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 9/2019“ a sú uvedené v textovej časti v kapitole 

č.3 Návrh záväznej časti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia.  
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(3) Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity 

jeho využitia, plochy a línie pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené v grafickej časti vo 

výkrese č.8 Schéma záväzných častí (M 1:5 000), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

nariadenia. 

 

§ 2 

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie 

 

 Schválená územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán obce Hamuliakovo, Zmeny 

a doplnky č. 9/2019“ podľa tohto nariadenia je uložená a možno do nej nahliadnuť na 

Obecnom úrade v Hamuliakove, na Okresnom úrade Bratislava, odbor výstavby a bytovej 

politiky a na Stavebnom úrade v Hamuliakove. 

 

§ 3 

Účinnosť 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .......2020. 

 

 
K bodu 7. Projekt Zberný dvor Hamuliakovo 

 

Ako pani starostka už na úvod povedala, obec má kladné stanovisko z OÚ životné prostredie 

a teraz je na nás, odkiaľ získať financie. Či už to bude z Eurofondov, či Envirofondu..., 

predpokladom je vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia. 

Pani starostka toto konzultovala s pánom Sarkanyom zo Združenia obcí horného Žitného 

Ostrova v odpadovom hospodárstve, ktorého sme členom, nakoľko ide o veľmi špecifickú 

oblasť a sú potrební skúsení projektanti pre tento typ prác. Pán Sarkany odporučil dvoch 

odborníkov s dobrými referenciami. Po oslovení pani starostkou jeden odmietol, nakoľko má 

rozpracované ďalšie tri zberové dvory a nemá kapacitu. Druhý oslovený, pán Bugár tiež 

pracuje na ďalších dvoch zberových dvoroch, ale prisľúbil, že môže pracovať aj pre 

Hamuliakovo. Pani starostka poslala túto informáciu poslancom a okrem pána Jozefa 

Schnóbla, ktorý neodpovedal, sa všetci vyjadrili kladne za priame zadanie zákazky. Poslanec 

pán Štefan Olajec sa opýtal, ktoré zberové dvory riešil pán Bugár a dodal, že by bolo vhodné 

si ich pozrieť. Pani starostka odpovedala, že ide o zberové dvory vo Vydranoch a v Holiciach 

a rozšírenie skládky v Čukarskej Pake.  Dodala, že pán Sarkany stál pri vybavovaní všetkých 

náležitostí spojených so zberovým dvorom a že mu úplne dôveruje. Spoločnosť Bugár projekt 

predložila ponuku vo výške, kedy je možné zadať objednávku priamo, o tom však nemôže 

rozhodnúť pani starostka, ale poslanci. Cena je 4.500€. Pri alternatívnom vyhotovení 

vegetačnej strechy sa cena navýši o 300 €. Pani starostka upozornila, že v poslednej dobe sa 

objavujú stále častejšie výzvy zamerané na vodozádržné projekty a tu by bolo možné získať 

podporu práve pri výstavbe budovy s takouto strechou. Je to podporované vo zvýšenej miere. 

Pani starostka sa obrátila na prítomných s otázkou, či sú ochotní ísť do takéhoto projektu. 

O slovo požiadal poslanec pán Štefan Olajec a zopakoval svoju pripomienku, že by bolo dobré 

ísť sa pozrieť na už zrealizované zberové dvory, aby sa predišlo chybám. Pani starostka 

odpovedala, že môže, no každý zberový dvor je jedinečný a má svoje špecifiká. Záleží na nás 
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čo tam chceme a čo je u nás povolené, toto potom zadáme. Pre nás platí zákaz zberu 

nebezpečného odpadu kvôli ochrane spodných vôd. Čo sa týka samotného pozemku, silážne 

jamy sú vo veľmi dobrom stave, stačí vytvoriť prístrešky, zakúpiť ekokontajner pre 

elektrospotrebiče, žiarovky... treba tiež vybudovať rampu s váhou a najkomplikovanejšie bude 

vybudovanie prevádzkovej budovy, ktorá bude slúžiť ako vrátnica a zároveň by mala slúžiť ako 

základňa pre „vonkajších“ zamestnancov obce. V budove by mali byť šatne, sprchy, dielňa pre 

údržbu, sklad náhradných dielov, prístrešok pre traktor s vlečkou. Pani starostka pokračovala, 

že Hamuliakovo je jednou z 5 obcí, ktoré boli vybrané do projektu „Re-Use“. Cieľom je 

znovupoužitie použiteľných vecí a na tento účel by sme mali dostať kontajner. Zber týchto 

komodít by mal byť zameraný aj na zostatky stavebného materiálu a všetkého, čo sa dá ešte 

využiť. Teraz je ale dôležité rozhodnúť sa, aký projekt zadáme. Od toho potom závisí, do 

ktorého podporného programu sa budeme vedieť zaradiť. Pani starostka upozornila, že my 

sme jednou z posledných obcí, ktoré nemajú vybudovaný zberový dvor, čo je trochu nevýhoda 

a preto budeme musieť viac zabojovať. Programy preto budú viac orientované práve na 

vodozádržné systémy, čo by nám mohlo pomôcť, ak sa rozhodneme pre budovu s takouto 

strechou. Dôležitou súčasťou je otázka starostlivosti o takéto strechy. Viac menej sú tieto 

strechy samoudržateľné. Pri ich tvorení je potrebné dbať na hydroizoláciu, geoizoláciu, 

vhodnú fóliu... Tieto strechy sú momentálne veľmi populárne, používajú sa na autobusových 

zastávkach, rodinných domoch. Prirodzene udržiavajú teplo alebo chlad a tým šetria výdavky 

na kúrenie či klimatizáciu. Prítomní ešte debatovali o možnostiach a na záver bolo prijaté 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 22-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o dielo medzi 
objednávateľom: Obec Hamuliakovo, IČO 00 304 751 so sídlom Dunajská 127/18, 90043 
Hamuliakovo, v zastúpení starostkou obce -  Ing. Ludmila Goldbergerová a zhotoviteľom: 
Bugár projekt, s.r.o., so sídlom Rekreačný Rad 6074/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 
767 468, v zastúpení konateľom – Ing. Tibor Bugár, predmetom ktorej je dielo - projektová 
dokumentácia „Zberný dvor Hamuliakovo“ v rozsahu zadaní a podmienok podľa zmluvy za 
celkovú cenu diela  4800,- EUR. 
 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 
 

K bodu 8. Indikatívna ponuka financovania Prima Banka 

 

 Pani starostka zopakovala to, čo už povedala v úvode, že z pracovného stretnutia na stavbe 

MŠ vyplynula potreba dofinancovania rekonštrukcie a s tým spojený prieskum toho, aké má 

naša obec možnosti. Pani starostka toto konzultovala s ekonómkou obce pani Koricinou 

a hlavnou kontrolórkou obce Ing. Jančokovou. Oslovila Prima Banku, kde dostala informáciu o 

možnostiach financovania a to úver Klasik a úver Universal. V prípade úveru Klasik ide 

o klasický úver schvaľovaný na určitý účel podložený zmluvou, pri trvaní 10 rokov je úroková 

miera 1% (pri ostatných úveroch máme 1,6%, takže ponuka je to dobrá). Pani starostka bola 
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upozornená, že kvôli situácii, v akej sa nachádza ekonomika, môže táto úroková miera počas 

čerpania narásť, ale maximálne by to mohlo byť na 1,4-1,6%%. Úver typu Univerzal funguje 

podobne ako kontokorent. Tu máme predschválených 200.000 € a nie je potrebné dokladovať 

účel použitia. Pri tomto type úveru sa platí 0,6% z alokovanej  sumy a 1% z vyčerpanej čiastky. 

Pani starostka si zisťovala, že obce často využívajú tento typ úveru a to aj na spolufinancovanie 

iných úverov, spoluúčasť a ostatné platby. Tiež dôjde k miernemu navýšeniu úrokovej miery. 

Pani ekonómka odporúča využiť úver Klasik a to až po využití všetkých príjmov obce (hlavne 

teda príjmu za rozvoj). Platby za MŠ momentálne prebiehajú tak, že obec zaplatila celú faktúru 

a časť nám bude refundovaná. Snažíme sa o predfinancovanie. Viac o výške a možnostiach 

úveru je v správe hlavnej kontrolórky obce Ing. Ľubice Jančokovej. Pani kontrolórka povedala 

stručne, že obec by nemala prekročiť 60% -nú zadlženosť, ona sama odporúča max 50%. 

Ostatné podrobnosti sú v Stanovisku HK, ktoré je prílohou č.1 k tejto zápisnici. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

k dodržaniu podmienok na prijatie navrhnutých zdrojov financovania. 

 

 

K bodu 9. Žiadosti 

 

Pani starostka informovala, že máme dve staršie žiadosti a dve nové. 

9.1 Paušálny nájom za použitie telocvične ŠK Hamuliakovo – volejbal na týždenný camp v 

auguste. V minulosti bola cena 200 €, pani starostka položila otázku, či budeme cenu meniť, 

alebo ostaneme na tejto. Prítomní sa zhodli, že cena ostane rovnaká. Bolo prijaté uznesenie: 

 

  Uznesenie č. 23-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti ŠK Hamuliakovo zo dňa 12.5. 2020 

evidovanej pod číslom 1436/2020 a súhlasí s poskytnutím športovej haly pre účely 

organizovania volejbalového kempu v termíne 17.8.-21.8.2020 za paušálny nájom 200,- 

€/týždeň. 

 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

9.2 Žiadosť ŠK Hamuliakovo o použitie telocvične na školský rok 2020/2021 pre ženy a deti. 

Navrhovaný termín kolidoval s termínom mažoretiek, obe strany sa však dohodli a stanovili si 

termíny. Pani starostka povedala, že správca telocvične na uvedené termíny zareagoval 

poznámkou, že v čase určenom pre ŠK Hamuliakovo volejbal zvykli používať telocvičňu 

floorbalisti. Nebolo to ale pravidelné. Pani starostka položila prítomným otázku, či budú dané 

hodiny pridelené volejbalistom, alebo požiadame oddiel floorbalistov o vyjadrenie, ale musí 

tam byť garancia, že budú telocvičňu využívať pravidelne. Poslanec pán Štefan Olajec navrhol, 

aby túto záležitosť vyriešil správca telocvične, nakoľko má najlepší prehľad. Pani Balková 

odpovedala, že minulý rok  ŠK Hamuliakovo volejbalisti si taktiež podali žiadosť v máji, ale 

zastupiteľstvo rozhodlo až v októbri, čo je neskoro pre zosúladenie rozvrhov a aktivít ŠK 
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volejbalistov  a sľúbili sme im, že zastupiteľstvo tento kalendárny rok určite  prerokuje žiadosť 

ŠK volejbalistov skôr, aby si mohol ŠK naplánovať svoje aktivity hneď od začiatku nového 

školského roka a preto majú  svoju žiadosť poslať dostatočne dopredu. Tento rok tak urobili 

práve preto, aby sa vyhli problémom. Tiež floorbalisti mali podať žiadosť. Pani starostka 

požiadala, či by túto záležitosť mohol zastrešiť niekto z poslancov, nakoľko správca je 

dlhodobo PN. Poslanec Pán Štefan Olajec navrhol, že do budúcna treba stanoviť presný 

termín, do kedy sa budú prijímať žiadosti o použitie telocvične. Všetci prítomní súhlasili. 

Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová dodala, , že ak má niekto kontakt na pána Tótha, nech skúsi 

dohodnúť termíny. Poslanec pán Štefan Olajec sa telefonicky spojil s pánom Tóthom, ktorý mu 

potvrdil, že majú záujem o uvedené termíny. Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová 

ukončila debatu informáciou, že bude kontaktovať Mgr. Soňu Púryovú a odporučí jej 

dohodnúť sa priamo s pánom Tóthom. 

 

9.3 Žiadosť p. Rolanda Lengyela o odpustenie nájmu za prenájom obecných priestorov. 

Táto žiadosť už bola prerokovávaná. Medzičasom boli pánovi Lengyelovi vystavené a odoslané 

faktúry podľa platnej zmluvy s informáciou, že budú vystavené aj dobropisy. Na základe 

vyhlásenia Vlády SR o regulovaní odpúšťania nájmov by bolo možné odpustiť pánovi 

Lengyelovi 50% nájmu a štát by to refundoval. Zvyšok by zaplatil pán Lengyel v splátkach. 

K uvedenej žiadosti poznamenala pani starostka, že ju trápi, ako sa zmenil charakter tohto 

zariadenia, ktoré sa stále viac podobá na krčmu, nie kaviareň. A hlavne je to v blízkosti MŠ, 

preto by sa malo zmeniť na kaviareň či cukráreň. Poslanci prijali uznesenie 

 

Uznesenie č. 24-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Rolanda Lengyela, Dlhá 93/5, 

Hamuliakovo 90043, IČO: 41021452  zo dňa 14.4.2020, naša značka 1092/2020 o odpustenie 

nájomného za prevádzku Squash Caffe v športovej hale a pre dobu uzatvorenia  prevádzky 

v súlade s hygienickými Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia č.: OLP/2576/2020 odpúšťa nájomné podľa platnej zmluvy  za 

obdobie od 13.03.2020 do 5.5.2020 vo výške 50%, pričom nájomca a prenajímateľ deklarujú 

plnú súčinnosť pri uplatňovaní príspevku vo výške 50% z odpustenej čiastky od Slovenskej 

Republiky. Nároky Prenajímateľa na nájomné za obdobie mimo povinnosti dodržiavania  

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

č.: OLP/2576/2020 zostávajú nedotknuté. 

 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

9.4 Žiadosť pani Taubnerovej – tiež opakovane prerokovávaná. Odpustenie nájmu za 

využitie verejného priestranstva. Tu je situácia trochu odlišnejšia, od štátu nedostane obec 

nič, ale ako akt solidárnosti by bolo tiež dobré odpustiť 50% alebo 100% nájmu na dva mesiace. 

Všetci prítomní súhlasili a bolo prijaté uznesenie.      
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Uznesenie č. 25-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Jarmily Tauberovej, Šamorínska 

32/1,  Hamuliakovo 90043  zo dňa 14.3.2020, naša značka 1090/2020 o odpustenie 

nájomného za verejné priestranstvo pred prevádzkou Walter Pub určeného uznesením 8-

OZ/2010 v sume 600 Euro/rok a pre dobu uzatvorenia  prevádzky v súlade s hygienickými 

Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia č.: OLP/2576/2020 odpúšťa nájomného za verejné priestranstvo za obdobie od 

13.03.2020 do 5.5.2020 vo výške 100%. 

 

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

p. Štefan Olajec, p. Jozef Schnóbl)  

Zdržali sa 1 (Ing. Anna Paráková) 

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

 

K bodu 10. Rôzne 

 

Do tohto bodu bol zaradený návrh zmluvy so spoločnosťou Mabonex. Ide o zabezpečenie 

potravín pre školskú jedáleň na 14 mesiacov. Bolo prijaté uznesenie.   

 

Uznesenie č. 26-OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením Rámcovej kúpnej zmluvy 
medzi kupujúcim: Obec Hamuliakovo, IČO 00304751 so sídlom Dunajská 127/18, 90043 
Hamuliakovo, v zastúpení starostkou obce - Ing. Ludmila Goldbergerova a predávajúcim: 
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, IČO 31428819, 
v zastúpení konateľom - Ing. Miloš Kriho,  predmetom ktorej je na nákup tovaru do školskej 
jedálne. Zmluva bude uzatvorená na dobu do 31.08.2021 v celkovej hodnote zákazky max. 
35 000,00 EUR. 
 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, p. Jozef Schnóbl)  

Neprítomný 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Na záver pani starostka oznámila, že má ešte jednu záležitosť na prerokovanie. Ide o návrh 

VZN, ktoré bude treba prijať na nasledujúcom zasadnutí OZ  a ktoré sa týka príspevku rodičov 

na MŠ a ŠKD. Výpadky bežného rozpočtu  posledných mesiacov dosť zaťažili obecný rozpočet, 

nakoľko personál bol zaplatený a príjem nebol žiadny. Obec dostane určitú dotáciu, ktorá sa 

vypočítava na základe koeficientu prihlásených detí ku dňu 15.09.2020. Zvyšok sa 

dofinancováva z bežného rozpočtu obce,. My máme k tomuto dňu prihlásených 48 detí. 

K 1.1.2021 (po dokončení rekonštrukcie) však budeme mať 126 detí, na ktoré nedostaneme 

od štátu žiadnu dotáciu. Okrem toho bude treba zamestnať viac personálu asi 6 učiteliek, 2 

upratovačky, vykurovať sa bude dvojnásobne väčší priestor a toto všetko bude musieť hradiť 

obec zo svojich zdrojov až do septembra 2021. Stojí preto pred nami jedno veľké mínus, ktoré 

bude treba zafinancovať.  Máme teda dvojité podfinancovanie MŠ. Jedno kvôli vyššie 
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uvedenej situácii, druhé z dôvodu opatrení COVID-19. Treba preto uvažovať nad zvýšením 

príspevku na MŠ. Toto sa nebude týkať detí, ktoré nastúpia tento september, lebo to všetko 

budú predškoláci a títo neprispievajú, na ne prispieva štát a to vo výške 14 €. Náklad na jedno 

dieťa je ale približne 250 €/ mesačne. Z toho je ľahké vypočítať, koľko občanov s trvalým 

pobytom sa musí vyskladať na jedno dieťa. Pani starostka uviedla, že zisťovala ako k tomu 

pristupujú okolité obce. Väčšina z nich má rozdelené príspevky na deti, ktoré majú (s rodičmi) 

trvalý pobyt a tie, ktoré trvalý pobyt nemajú.  Čísla, ktoré uviedla sú čísla pri bežných 

podmienkach (teda nie je brané do úvahy obdobie opatrení COVID-19). Pravdepodobne budú 

tiež upravené. Pani starostka tiež uviedla, že niektoré obce berú do úvahy trvalý pobyt aspoň 

rok dozadu. Upozornila aj na špekulatívne prípady, kedy rodičia prihlásia na trvalý pobyt len 

dieťa tesne pred zápisom do škôlky, kým oni sami u nás v obci trvalý pobyt nemajú. Tu sú 

príklady okolitých obcí a spôsob ako riešia príspevky rodiča na dieťa v MŠ: 

 

 

   Bez trvalého pobytu Trvalý pobyt dieťa a 1 rodič Trvalý pobyt všetci  

Rovinka  200€   40€ 

Miloslavov  100€   70€   40€ 

Hviezdoslavov  80€   50€   35€ 

BA Staré mesto 90€   40€   35€ 

BA Podunajské B. 30€   30€ 

BA Petržalka  100€   30€ 

Kvetoslavov  80€   50€   30€   

Čuňovo  50€   50€     

 

Hamuliakovo má tento príspevok vo výške 16€. Poprosila prítomných, aby sa nad tým 

zamysleli a odporučila, aby sme prijali členenie na Dieťa bez trvalého pobyt, dieťa a jeden 

rodič s trvalým pobytom a dieťa plus obaja rodičia s trvalým pobytom.  

Ďalší veľký výdavok bude vybavenie MŠ: postieľky, skrine, nábytok...., pani riaditeľka MŠ to 

vyčíslila na cca 25.000€. Okrem toho bude treba dovybaviť aj kuchyňu. Toto všetky malo byť 

pokryté z úveru, budeme však radi, keď tento úver pokryje náklady na rekonštrukciu MŠ.  

Pani starostka informovala, že vyšla výzva podpredsedníčky vlády pre investície 

a informatizáciu, Veroniky Remišovej na zmiernenie opatrení COVID-19 pre samosprávy. Pani 

starostka kontaktovala jej úrad, kde dostala informácie a podá žiadosť o dotáciu z dôvodu 

výpadku financií.  

 

 

  K bodu 14. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ o 20:40, s tým, že termín 

nasledujúceho zasadnutia je už stanovený na 25.06.2020. Poďakovala prítomným za účasť. 

 

  

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

Ing. Simona Lacková  
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     ........................................................      

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

 

Overovatelia:   

  

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

     Ing. Darina Balková              p. Štefan Olajec  


