
Uznesenie z hlasovania obecného zastupiteľstva dňa 11.2.2021  

v súlade so Zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

za aplikácie § 30f bod 3 písmeno a): 

Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť 

rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2 alebo podľa § 12, môže obecné 

zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej 

podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových 

adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie 

uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Hlasovaním podľa prvej vety možno prijať 

uznesenie iba 

a) vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, 

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie 1/2021-OZ 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hamuliakovo súhlasí s  uzatvorením rámcovej zmluvy medzi 

objednávateľom: OBEC HAMULIAKOVO, so sídlom obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 

Hamuliakovo a poskytovateľom: Phoenix Corporation, s.r.o., Kalinkovo 578, 900 43  Kalinkovo, 

zastúpeným konateľom p. David Gavaľa,  IČO: 36745774, predmetom ktorej je poskytovanie 

služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Hamuliakovo 

vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom 

ochrany verejného zdravia a vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú 

diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom 

SARS-CoV-2 na mobilnom odberovom mieste poskytovateľa za cenu služby 4,50 euro / 1 vykonaný 

test. 

Hlasovanie: 

Za:  7 hlasovanie per rollam 

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  

Nehlasovali: 0  

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 

  



Dôvodová správa podaná starostkou Ing. Ludmilou Godlbergerovou: 

Ako starostka obce   Hamuliakovo po absolvovaní 2. kôl celoplošného antigénového 

testovania  v termíne 23./.24.1.2021 a 30./31.1.2021 , ktoré realizovala vlastnými 

zamestnancami,  lekárskym personálom na dohodu o pracovnej činnosti a za pomoci veľké množstva 

dobrovoľníkov som zhodnotilo, že nie je v silách samosprávy naďalej zabezpečovať vykonávanie 

pravidelného testovania v súlade s COVID-automatom.  

Obec nedisponuje odborným personálom. Plné nasadenie zamestnancov obecného úradu v čase 

pred testovaním a po testovaní na zaistenie všetkých povinnosti spojených s testovaním (napr. 

zaistenie ochranných pomôcok, dezinfekcia, realizácia, registrácia, hlásenia, likvidácia odpadu) vážne 

ohrozujú vykonávanie ostatných činností v oblasti samosprávnych povinností a výkony v oblasti 

prenesenej štátnej správy a tým chod a spravovanie obce. 

Z dôvodu prístupnosti občanov k antigénovému testovaniu však považujem za potrebné, aby mali 

takúto službu dostupnú priamo v obci. 

Z tohto dôvodu predkladám rámcovú zmluva na poskytovanie služby antigénového testovania, 

pričom cena za službu je 4,50 za 1 vykonaný test.  Návrh zmluvy je v prílohe. 

Obec naďalej bude zaisťovať dodanie testov prostredníctvom okresného úradu a dbať na refundáciu 

nákladov od štátu prostredníctvom okresného úradu vo výške 5 euro za 1 vykonaný test. 

Okrem najnižšej ponuky spoločnosti Phoenix Corporation s.r.o., bola predložená ponuka spoločnosti 

CK AZAD vo výške 5 euro za 1 vykonaný test. 

Oslovená n.o. Ružová záhrada, ktorá prevádzkuje MOM v Senci ponuku nepredložila s odôvodnením 

na nedostatočnú kapacitu. 

Vzhľadom na ohrozenie obyvateľstva a potrebu externého zaistenia testovania predkladám 

priloženú zmluvu so spoločnosťou Phoenix Corporation s.r.o 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 


