
O B E C  H A M U L I A K O V O 
Obecný úrad Hamuliakovo 

900 43  Hamuliakovo č. 127 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

  

 
v Hamuliakove, dňa 16.9.2020 

 

       

P O Z V Á N K A 

 
podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie 

            obecného zastupiteľstva v Hamuliakove - 6/2020, ktoré sa uskutoční dňa  

 

24.09.2020, vo štvrtok, o 17.00 hod. 

                                                     v kultúrnom dome. 

 
P R O G R A M   rokovania: 
  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Krátka informácia starostky o stave realizovaných a pripravovaných zámerov v obci 

5. Úvery na dofinancovanie projektu Rozšírenia kapacity a rekonštrukcie MŠ  

a/  Indikatívna ponuka PRIMA banky Slovensko 

b/  Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

6. Projekt organizácie dopravy na Dunajskej ulici – objednávka realizácie 

7. Úhrada fa. Bugár projekt (uznesenie č. 22/2020) z rezervného fondu 

8. Použitie rezervného fondu na úhradu výdavkov súvisiacich s projektom Rozšírenie 

kapacity a rekonštrukcie MŠ Hamuliakovo 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 
10. Žiadosti o poskytnutie dotácií –  

11. Žiadosti 

a/  p. Turic/vysporiadanie parcely „C“ č. 640/3 

b/  p. Javorek / odkúpenie parcely „E“ č. 820  

c/  p. Mráz / uplatnenie predkupného práva  
d/  p. Šimko / zaradenie pozemkov do územného plánu;  

e/  p. Indrichovič / odkúpenie pozemku  „C“ č.1024/21 –  

12. Rôzne 

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

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať obrazový a zvukový záznam, 
ktorý bude ukladaný a verejne dostupný. 

 

Dovolíme si verejnosť upozorniť na bezpečnostné opatrenia platné pre všetkých, kde 

pri vstupe na zasadnutie bude požadované rúško na tvári a vykonanie dezinfekcie rúk. 

V prípade nedodržania týchto bezpečnostných opatrení nebude vstup do rokovacej 

sály umožnený. 
 

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto 

pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová 

           starostka obce 


