
Reakcia starostky Ludmily Goldbergerovej a poslancov Obecného 

zastupiteľstva Obce Hamuliakovo k publikovanému blogu Martina Tótha: 

Korona – šetrenie obcí, len tak na oko (Denník N, 19.6.2020) 

 https://dennikn.sk/blog/1937781/korona-setrenie-obci-len-tak-na-

oko/?fbclid=IwAR0WB_0zVkTacEs6O3Z0SFmPpY-Kt8HoWnDVhoivpfJ-

0qt0pnGY6NZ6B8M 

  
Je nám veľmi ľúto, že pán Martin Tóth bez toho, aby si overil fakty, uverejnil svoj blog. 

Vyvoláva tým nepotrebný hnev a negatívne emócie medzi Hamuliakovčanmi a poškodzuje 

obraz Hamuliakova.  Ako zvoleným zástupcom občanov je pre nás dôležité, aby sme nielen 

v súčasnej nepriaznivej situácii rozhodovali o dianí a financiách obce strategicky, efektívne 

a zodpovedne, ale vždy aj s dôrazom na priority a dlhodobé investície, rozvoj a bezpečnosť 

obyvateľov. 
  
Preto ho žiadame, aby sa BEZODKLADNE  ospravedlnil za šírenie nepravdivých 

informácií listom zaslaným na Obecný úrad v Hamuliakove ako aj verejne na FB a na 

svojom blogu v denníku N a v budúcnosti sa zdržal obdobného konania. 

  

Cieľom stanoviska samosprávy je vyjadriť nesúhlas a naše pohoršenie nad nepravdivými 

informáciami uvedenými v spomínanom blogu. 

 1.       Pán Tóth uvádza: 

          „v čase korony  v obci sa kúpil multifunkčný traktor za viac ako 60 tisíc“ 

           Stanovisko samosprávy: 

          Traktor zakúpi obec zo schválenej dotácie z Environmentálneho fondu získanej na 

základe projektu podaného v septembri 2019. Obec bude môcť konečne zabezpečovať 

okrem činností na zberovom dvore aj odhŕňanie snehu, posyp počas poľadovice, 

zametanie ulíc a kosenie. 

          Výpis zo Zápisnice z obecného zastupiteľstva zo 16.4.2020. K bodu 6. Projekt triedenie 

komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo – Environmentálny fond (zmluva / 

spoluúčasť): Obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu na zakúpenie techniky 

do zberného dvora.  Dotácia činí cca. 70.000 €, spoluúčasť obce je vo výške min 5%. 

Úlohou pani starostky je teraz pripraviť všetky potrebné doklady, ako aj preukázať 

spôsob financovania spoluúčasti. 

  

2.       Pán Tóth uvádza:       

          „Donekonečna sa robia nové a nové projekty a audity, ako keby to bolo zadarmo. 
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           Stanovisko samosprávy: 

          Nové projekty sa nerobia donekonečna, ale konečne. Bezpečnosť našich občanov je 

priorita, či je korona alebo už nie je. Preto sa pripravujú projekty dlhodobo neriešených 

bezpečnostných hrozieb: chodník z obce na Rybársku, prechod na zastávku na 

Družstevnej, oprava začiatku Malogútorskej vrátane chodníka a prechodu cez Hlavnú, 

chodník na Dunajskú Riviéru. Ďalšie rozpracované projekty sú sfunkčnenie zberového 

dvora a nevyhnutná rekonštrukcia verejného osvetlenia v starej časti obce. 

  

3.       Pán Tóth uvádza: 

          „Sama starostka vo video zázname z OZ 8/2019 spomenula, že musia nanovo robiť 

projekt chodníka (nie za pár stovák), lebo pôvodný bol navrhnutý cez miestny 

cintorín, ba dokonca cez dve hrobové miesta. ....“ 

           Stanovisko samosprávy: 

           Obec zaplatila  v roku 2019  (teda dlho pred koronou) za doplnenie úsekov a verejného 

osvetlenia, ktoré v prvotnom projekte neboli objednané. Za úpravu trasy z dôvodu 

nesprávne zakresleného cintorína v katastrálnej mape (chyba katastra) sa nič neplatilo. 

  

4.       Pán Tóth uvádza: 

          „projekt zástavky prímestského autobusu sa musí prerobiť, lebo koliduje s cestou, 

ktorú schválila obec pre súkromníka.“ 

           Stanovisko samosprávy: 

          Obec Hamuliakovo žiaden projekt neobjednala ani za žiaden projekt neplatila, projekt je 

zastrešovaný investorom v rámci jeho územia. 

  

5.       Pán Tóth uvádza: 

          „projekty sa delia na viacero častí, aby sa nemuselo realizovať verejné 

obstarávanie je asi každému jasné, taktiež víťazné firmy sú síce zväčša dve, ale 

majú rovnakú adresu a konateľov (len iný názov)“ 

          Stanovisko samosprávy: 

          Pán Tóth neuviedol konkrétny prípad, môžeme sa len domnievať, že myslel na vyššie 

uvedené projekty chodníkov. Každý z týchto chodníkov však podlieha inému procesu 



schvaľovania a povoľovania stavby, budú realizované v rôznych časoch a na pozemkoch 

odlišných vlastníkov a preto ich nie je možné zlúčiť a teda predstavujú samostatné  

zákazky s hodnotou, kde nie je verejné obstarávanie vyžadované. 

  

6.       Pán Tóth uvádza: 

          „Tých aspektov, prečo akciu obecné dni urobiť aspoň v nejakom režime, by bolo 

neúrekom, no nenašli pochopenie.“ 

          Stanovisko samosprávy: 

          Deň obce v Hamuliakove sa už dve desaťročia koná v mesiaci jún. Na tento rok už bolo 

všetko naplánované a objednané a umelci dohodnutí. V apríli bolo potrebné zaplatiť 

zálohy za technické zariadenia, ktoré by pri neuskutočnení akcie prepadli. Nakoľko 

nebolo zrejmé, dokedy budú platiť obmedzenia, bolo to riskantné pre obecné financie. 

Preto sa obecné zastupiteľstvo, po dlhej diskusii k tejto téme, už v apríli  rozhodlo 

všetky kultúrne aktivity do konca júna zrušiť. V tomto čase ešte platí zákaz 

zhromažďovania sa nad 500 ľudí. A v neposlednom rade, obce na celom Slovensku už 

boli informované o značnom výpadku príjmov a mnohé zodpovedne tiež rušia podobné 

aktivity (napríklad aj Kalinkovo). Vzhľadom na vývoj súčasnej situácie nie je možné 

predpokladať, ako sa situácia vyvinie v nasledujúcich mesiacoch  a aké obmedzenia 

prinesie. Preto považujeme za dôležité stanoviť si priority a upustiť od všetkých aktivít, 

bez ktorých sa vieme určitý čas zaobísť. 

  

7.       Pán Tóth uvádza: 

          „Poslanci majú paušálne odmenu 120 eur (7 poslancov x 3 mesiace) schválenú 

uznesením č.4 OZ/2019, veď  zasadnutia neboli, boli dokonca zakázané. 

Zástupkyňa starostky má tiež paušálnu odmenu 120 eur bez toho či zastupuje, 

alebo nie (oznam na stránke obce z 28.2.2019).“ 

          Stanovisko samosprávy: 

          Všetci poslanci sa vzdali svojej odmeny už v mesiaci marec (vrátane) a to až do 

odvolania. To znamená, že v súčasnosti nepoberajú uvedenú odmenu poslanca resp. 

odmenu za zastupovanie starostky. Taktiež nie je pravda, že zasadnutia OZ neboli. OZ 

zasadalo aj v čase núdzového stavu, za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. Zo 

zasadnutí bol vyhotovený aj videozáznam a zápisnice spolu s uzneseniami sú 

zverejnené na internetovej stránke obce. Okrem toho poslanci OZ komunikovali pri 

riešení niektorých problémov prostredníctvom elektronickej pošty. OZ teda riadne 

fungovalo. 

  



8.       Pán Tóth uvádza: 

          „V čase Korona krízy úrad nepracoval, alebo bol v úspornom režime“ 

          Stanovisko samosprávy: 

          Činnosť obecného úradu nebola počas koronakrízy prerušená, žiaden zo zamestnancov 

nebol na homeoffice ani nemal skrátenú pracovnú dobu s náhradou mzdy. Obmedzený 

bol len prístup stránok do úradu, všetky stránky však boli vybavené alternatívnym 

spôsobom. Pracovníčky spolu s pani starostkou plnili aj pracovné povinnosti 

neprítomných kolegýň (PN, OČR) aj mimo riadnej pracovnej doby a to bez nároku na 

odmenu. Okrem svojich bežných povinností a pracovných úloh chýbajúcich kolegov 

vykonávali všetky nariadenia v súvislosti s Covid, roznášali rúška a vitamínové balíčky, 

organizovali obedy pre seniorov a poskytovali im nevyhnutnú pomoc. Preto 

nepovažujeme za relevantné žiadať, aby sa pani starostka alebo akýkoľvek iný 

zamestnanec vzdal časti svojho platu. 

  
  
Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 
  
Ing. Darina Balková, poslankyňa 
Ing. Juliana Krajčírová, zástupkyňa starostky a poslankyňa 
Ladislav Kránitz, poslanec 
JUDr. Mária Fejes, poslankyňa 
Štefan Olajec, poslanec 
Ing. Anna Paráková, poslankyňa 
 


