
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 16.2.2021 

 

       

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 - 2/2021, ktoré sa uskutoční dňa  

 

25.2.2021, 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. Správa starostky o stave realizácie zámerov v obci: materská škola, chodník na 

Dunajskú Riviéru, chodník na Rybársku, zberný dvor, bezpečnostný priechod 

Malogútorska + výzva BSK, bezpečnostný priechod Družstevná, rozšírenie vjazdu ulice 

Malogútorská, miera separovania v obci Hamuliakovo za rok 2020.  

5. Všeobecne záväzné nariadenie  obce Hamuliakovo č. 1/2021 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území 

obce Hamuliakovo 

6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hamuliakovo na roky 2021 

až 2027 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hamuliakovo za rok 2020 

8. Správa hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo z následnej finančnej kontroly č. 2/2020 
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

11. Pridelenie nájomného bytu 

12. Informácia o možnosti zriadenia bankomatu 

13. Nájomné za kaviareň Squash – p. Lengyel 

14. Žiadosť o uzatvorenie majetkovoprávneho vzťahu vlastníka pozemkov a komunikácií – 
Obytná zóna Pri hrádzi 

15. Žiadosť p. Kollár – umiestnenie vodomernej stavby na pozemku Obce Hamuliakovo 

16. Delbová zmluva na pozemku p.č. 382, 383, 384, 385, reg. E 

17. Prevzatie verejného osvetlenia Dunajská Riviéra 

18. Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve / spoľuvlastníctve Obce Hamuliakovo 
v záhradkárskej oblasti a 4/R 

19. Rôzne 

20. 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. 
Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID – 19 sa zasadnutie obecného zastupiteľstva 

uskutoční za primerane sprísnených hygienických opatrení. 

 

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 


