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    Zápisnica   

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   
konaného dňa 27. 05. 2021.     

___________________________________________________________________________  

  

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

Paráková,  

 

Ospravedlnení:    p. Ladislav Kránitz , Mgr. Jarmila Tomečková 

Pripojí sa neskôr: p. Štefan Olajec, 

 

Ďalší prítomní:  Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka obce 

 

P R O G R A M   rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Stanovisko obce Hamuliakovo k Rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP2-2021/027092-DUK 
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hamuliakovo 
6. VZN č. 3/2021 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce 

Hamuliakovo 
7. Nadobudnutie majetku do vlastníctva obce - kúpna zmluva na parcely pod telesom 

chodníka popri ceste III/1056 
8. Prevod majetku vo vlastníctve obce – p.č. 354/2, reg. C. – užívanie p. Csalavová 
9. Prevod majetku vo vlastníctve obce v zmysle uznesenia č. 27/2021  
10. Vybavenie materskej školy a školskej jedálne  
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 
12. Žiadosť MOJDS Hamuliakovo 
13. Žiadosť p. Ondruš  
14. Žiadosť Mgr. Zuzana Katonová 
15. Rôzne (o.i. výmena okien na nájomných bytoch Vrbová 13) 
16. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

Zasadnutie OZ otvorila pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová.  Privítala poslancov 

a ostatných prítomných. Uviedla, že zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Jarmila 

Tomečková kvôli pracovným povinnostiam, pán Ladislav Kránitz zo zdravotných dôvodov a pán 

Štefan Olajec príde na zasadnutie neskôr. Pani starostka skonštatovala, že počet prítomných 

poslancov je 4 zo 7, OZ je uznášania schopné. Pani starostka upozornila prítomných, že 

zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom i obrazom a tento záznam bude uložený 

a verejne dostupný.  
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:          Ing. Darina Balková, Ing. Anna Paráková 

Návrhová komisia:                  JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová                   

 

Hlasovanie:  

za:  4 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka informovala, že program bol riadne vyvesený, poslancom bol doručený vrátane 

všetkých podkladov, ktoré s ním súvisia. Opýtala sa prítomných poslancov, či majú 

pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Pani starostka uviedla, že doplnila 

bod 15 o návrh zámeru prenájmu plochy na zbernom dvore pre ZOHŽO a ďalšie žiadosti. Tiež 

skonštatovala, že pre prijatie niektorých uznesení je potrebná trojpätinová väčšina a preto 

body 6, 8, 9 budú prebraté po príchode poslanca p. Štefana Olajca. 

 

Program zasadnutia bol upravený nasledovne:  

 

P R O G R A M   rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Stanovisko obce Hamuliakovo k Rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP2-2021/027092-DUK 
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hamuliakovo 
6. VZN č. 3/2021 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území 

Obce Hamuliakovo 
7. Nadobudnutie majetku do vlastníctva obce - kúpna zmluva na parcely pod telesom 

chodníka popri ceste III/1056 
8. Prevod majetku vo vlastníctve obce – p.č. 354/2, reg. C. – užívanie p. Csalavová 
9. Prevod majetku vo vlastníctve obce v zmysle uznesenia č. 27/2021  
10. Vybavenie materskej školy a školskej jedálne  
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 
12. Žiadosť MOJDS Hamuliakovo 
13. Žiadosť p. Ondruš  
14. Žiadosť Mgr. Zuzana Katonová 
15. Rôzne (o.i výmena okien na nájomných bytoch Vrbová 13, zámer prenájmu plochy pre 

ZOŽHO, žiadosť NIKE) 
16. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 
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Hlasovanie:  

za:  4 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

 

K bodu 4. Stanovisko obce Hamuliakovo k Rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP2-2021/027092-DUK 
  

Pani starostka informovala, že k tomuto Rozhodnutiu sa stretlo OZ na pracovnej porade dňa 

06.05.2021. Poslanci prerokovali všetky oblasti, ktorých sa dotýka a hľadali spôsoby, ako 

Rozhodnutie aplikovať v praxi. Boli spísané otázky a nejasnosti, všetko to bolo zaslané na 

Okresný úrad. Pani starostka zdôraznila, že obec Hamuliakovo v žiadnom prípade nerozporuje 

ochranu podzemných vôd, žiada len usmernenie ako postupovať. Momentálne je stavebný 

úrad paralyzovaný, občania kladú otázky a nemajú odpovede. Nejasné sú niektoré pojmy ako: 

„medzi existujúcimi stavbami“, nie je definovaný postup stavebného úradu v prípade, že pre 

výstavbu rodinného domu bolo vydané stavebné povolenie, ale so stavbou sa nezačalo, 

napríklad z dôvodu čakania na hypotéku. Ako postupovať, ak bolo stavebné povolenie vydané, 

ale nie je právoplatné, ako posudzovať stavby na Hornej Vrbine, ako posudzovať čierne stavby, 

garáže, prístrešky...  V súvislosti s týmto bodom sa preto čaká na odpoveď z Okresného úradu. 

    

K bodu 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hamuliakovo 

 

Podmienky voľby hlavného kontrolóra boli schválené ešte vo februári na zasadnutí OZ. 

Z dôvodu pandemických opatrení k voľbe kontrolóra vtedy nedošlo. Teraz je potrebné do 60 

dní po skončení núdzového stavu voľbu zrealizovať. 

Bolo prijaté uznesenie    

Uznesenie č. 33-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 v spojení s ust. § 30f 
ods. 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania 
voľby hlavného kontrolóra pre funkčné obdobie 2021/2027 na 24.06.2021. Voľba sa uskutoční 
dňa 24.06.2021 v priestoroch KD Hamuliakovo. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

K tomuto bodu pani starostka dodala, že záujemcovia majú možnosť odovzdať obálku do 

14.06. 2021 

Zasadnutie OZ pokračovalo bodmi, v ktorých nie je potrebná trojpätinová väčšina pre prijatie 

uznesení 
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K bodu 10. Vybavenie materskej školy a školskej jedálne 

  

Prebehne kolaudácia. Čo sa týka zápisu detí, v MŠ ostáva 18 detí predškolského veku, z čoho 
7 detí má odloženú školskú dochádzku. Okrem toho prišlo 36 žiadostí o zaradenie predškoláka, 
34 má trvalý pobyt v Hamuliakove, 2 nemajú – títo teda neboli prijatí, nakoľko schválená 
kapacita to neumožňuje. Prišlo aj ďalších 140 prihlášok detí od  2,5 roka, z toho vieme prijať 
106 detí po schválení rozšírenej kapacity.  Záver je taký, že prijmeme všetkých predškolákov 
s trvalým pobytom v obci a zvyšok sa doplní zo zoznamu uchádzačov až po uvedení MŠ do 
prevádzky a schválenie navýšenej kapacity. Kritériom je trvalý pobyt a vek dieťaťa. Súčasne 
prebieha voľba riaditeľa MŠ. Prišli 3 žiadosti. Potrebujeme aj 7 učiteliek a 1 upratovačku. 
V súvislosti s úhradou vybavenia MŠ boli prijaté uznesenia. 
 
Uznesenie č. 34-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s úhradou výdavkov súvisiacich s projektom 
Rozšírenie kapacity a rekonštrukcie MŠ Hamuliakovo z Miestneho poplatku za rozvoj. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 
Jednou z podmienok žiadosti o dotáciu bolo zabezpečenie zdvíhacieho zariadenia pre 
bezbariérový prístup. Pôvodne bol plánovaný výťah, ale náklady naň boli viac ako 8.000 €. Po 
konzultácii s BSK bolo rozhodnuté, že ako alternatíva sa zakúpi schodolez. Tento je v rôznych 
cenových reláciách, posudzovali sa ponuky od 5 firiem, vybraný bol schodolez, ktorý slúžil ako 
predvádzacie zariadenie. Jeho opotrebovanie je minimálne, ba dokonca žiadne a je naň daná 
bežná záruka. 
Bolo prijaté uznesenie 
 
 Uznesenie č. 35-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s objednaním zariadenia na bezbariérový 
prístup do nadstavby MŠ Hamuliakovo „PÁSOVÝ SCHODOLEZ T09- ROBY“ od spoločnosti 
VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová (B. Bystrica) za celkovú cenu vr. DPH 
2 750,00 Euro v zmysle ponuky ZP 21127  zo dňa 18.05.2021. Finančné prostriedky na tento 
účel budú čerpané z rezervného fondu. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 
Okrem toho je potrebné zakúpiť vybavenie do školskej jedálne a do tried. Vybavenie sa nakúpi 
od 6 dodávateľov a tomu je prispôsobené aj uznesenie, ktoré zostavila právna zástupkyňa 
obce JUDr. Soňa Gašková.  
Pani starostka dodala, že stále sleduje výzvy, naposledy podala žiadosť na Ministerstvo 
školstva SR o dotáciu pre predškolákov. Suma by mohla dosiahnuť až 9.000 €. 
Boli prijaté uznesenia 
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Uznesenie č. 36-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s obstaraním a uhradením vybavenia 
materskej školy a školskej jedálne do výšky 32.000,- Euro s DPH. Finančné prostriedky na tento 
účel budú čerpané z rezervného fondu. 
Kúpna cena hnuteľných vecí slúžiacich na vybavenie materskej školy a školskej jedálne ako 
celku presahuje hodnotu limitu 3.000,- EUR, a teda v súlade s čl. 4 bod 3 VZN obce 
Hamuliakovo č. 1/2017 podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

Uznesenie č. 37-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s úhradou faktúry firmy Dinka Peter, Hlavná 
22, Nová Dedinka 900 29, IČO: 41469020 za závlahový systém do areálu materskej školy 
(vrátane montáže a výkopových prác) a čerpaciu techniku vo výške 4.664,95  Euro. Finančné 
prostriedky na tento účel budú čerpané z rezervného fondu. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

K bodu 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

  

Pani starostka uviedla, že na obec prišli dve žiadosti o dotáciu. Žiadosť CSEMADOK-ZO vo výške 

800 € a žiadosť MOJDS Hamuliakovo vo výške 1.000 €. 

 

Boli prednesené uznesenia 

 
Uznesenie č. 38-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie CSEMADOK-ZO 
Hamuliakovo na rok 2021 vo výške  800 Euro na základe podpísanej zmluvy o poskytnutie 
dotácie. 
 

Schválené v počte hlasov 0 

Proti  0 

Zdržali sa 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna 

Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

Uznesenie nebolo prijaté 
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Uznesenie č. 38-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie CSEMADOK-ZO 
Hamuliakovo na rok 2021 vo výške 250 Euro na základe podpísanej zmluvy o poskytnutie 
dotácie. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

Uznesenie č. 39-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie MOJDS Hamuliakovo 
na rok 2021 vo výške 1000 Euro  na základe podpísanej zmluvy o poskytnutie dotácie. 
 

Schválené v počte hlasov 0 

Proti  0 

Zdržali sa 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna 

Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Uznesenie č. 39-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie MOJDS Hamuliakovo 
na rok 2021 vo výške 500 Euro  na základe podpísanej zmluvy o poskytnutie dotácie. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

Uznesenie č. 40-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti organizácie MOJDS Hamuliakovo 
zaevidovanej dňa 10.5.2021 pod číslom 1199 o poskytnutie bezplatného užívania priestorov 
kultúrneho domu za účelom organizovania kultúrnych podujatí a stretnutí členov klubu na rok 
2021, ak predmetný priestor v požadovanom čase nie je prenajatý alebo inak využitý. 
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

K bodu 14. Žiadosť Mgr. Zuzana Katonová 
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Mgr. Zuzana Katonová je nájomníčkou v obecných bytovkách. Poslala žiadosť o umožnenie 
výstavby záhradného domčeka. Pani Katonová bola prítomná na zasadnutí a preto predniesla 
svoju žiadosť aj osobne. Uviedla, že predali garáž a potrebujú niekam umiestniť jej obsah. 
Riešením by bol malý záhradná domček, ktorý by vedeli v prípade vysťahovania sa jednoducho 
demontovať. Tým, že bývajú na prízemí, domček by situovali priamo pred okno a tak by 
nikomu nezavadzal. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová povedala, že takého žiadosti je 
potrebné prejednávať za prítomnosti právnej zástupkyne obce. Ubezpečila pani Katonovú, že 
nie je proti žiadosti, ale že takéto žiadosti by mali byť právne ošetrené. Prítomní súhlasili 
a dohodli sa, že počkajú na usmernenie právnej zástupkyne obce, aby bolo možné plošne sa 
vyjadrovať k podobným žiadostiam. 
 
K bodu 15. Rôzne 

 

15.1 - Žiadosť spoločnosti NIKE - Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 41-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti spoločnosti Niké, spol. s r.o., 
Ilkovičová 34, 812 30 Bratislava, zaevidovanej dňa 18.05.2021 pod č. 1818 o prevádzkovanie 
kurzových stávok v prevádzke na adrese Nikinka - Šport pub, Hamuliakovo č. 533, 900 43 
Hamuliakovo pre spoločnosť Niké. 
 
Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 3 (p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

Počas prestávky sa dostavil poslanec Štefan Olajec. Počet prítomných poslancov bol 5 zo 7. 

Po prestávke sa pokračovalo bodmi 6, 7, 8, 9. 

 

K bodu 6. VZN č. 3/2021 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na 

území obce Hamuliakovo 

 

Dôvodom prijatia VZN boli sťažnosti občanov na voľný pohyb psov najmä v oblasti malej 

hrádze a hlavne na nedisciplinovaných držiteľov psov. Často dochádza k stretu psov, či útoku 

psov na cyklistov. Poslankyna Ing. Anna Paráková bola navrhovateľkou tohto VZN. Pani 

poslankyňa Ing. Anna Paráková uviedla, že pri tvorbe VZN vychádzala zo Zákona 282/2002, 

ktorý umožňuje spodrobniť zákaz vstupu, či voľného pohybu psov v obci. Zákaz bude pevne 

stanovený a vyznačený tabuľami. 

Bolo prijaté uznesenie  

Uznesenie č. 42-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje pripomienke k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) obce Hamuliakovo č. 3/2021 ktorým sa bližšie upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území Obce Hamuliakovo doručenej Ing. Annou Parákovou, 
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Topoľová 22, Hamuliakovo a Ing. Julianou Krajčírovou, Jaseňová 13, Hamuliakovo zo dňa 
19.5.2021, v ktorej navrhujú nasledovné zmeny:  

1. V článku 6 -  Obmedzenie voľného pohybu psov, bod 1, písm. c) v medzihrádzovom 
priestore medzi hrádzami uvedenými v písm. a) a b) navrhujeme doplnenie textu na 
"v medzihrádzovom priestore medzi hrádzami uvedenými v písm. a) a b) od lávky na 
priesakovom kanáli pri Hornej Vrbine vľavo po hranicu katastrálneho územia s 
mestom Šamorín" 

2. Navrhujeme doplniť do príloh mapu s vyznačenými miestami zákazu voľného pohybu 
psov, resp. aj s miestami obmedzeného vstupu so psom.  

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

Bolo prijaté VZN 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce 
Hamuliakovo č. 3/2021 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území 
Obce Hamuliakovo  v znení v zmysle schválnej pripomienky uznesením č. 42/2021 a 
vyvesenom na úradnej tabuli obce a zverejnenom na internetovej stránke obce dňa 
11.05.2021.  
 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

K bodu 7. Nadobudnutie majetku do vlastníctva obce – kúpna zmluva na parcely pod 
telesom chodníka popri ceste III/1056  
 
Pani starostka priblížila situáciu s chodníkom, ktorý má dĺžku 260 m, vydané je platné územné 

rozhodnutie ako verejnoprospešná stavba. Podľa znaleckého posudku je cena 3,52 € /m2. 

Obec má pripravené návrhy na odkúpenie ako aj kúpne zmluvy. Upozornila, že počet 

spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod chodníkom je 91. Mnohí spoluvlastníci sa 

dávno odsťahovali, umreli, alebo vlastníci nie sú známi, preto bude s určitosťou potrebné 

pristúpiť k vyvlastneniu vo verejnom záujme. Vyvlastňovať sa budú aj všetky podiely, ktoré 

známi vlastníci po doručení návrhu nebudú Obci ochotní odpredať. To by ale riešil Okresný 

úrad Bratislava. Pani starostka dodala, že okrem ceny za m2 treba ešte počítať s  kolkami , čo 

činí cca 33 € na zmluvu. 

  

Bolo prijaté uznesenie  

Uznesenie č. 43-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s majetkovoprávnym vysporiadaním 
pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou „Chodník popri ceste III/1056 v obci Hamuliakovo“ 
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uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi Obec Hamuliakovo,  
so sídlom: Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 00 304 751 (Kupujúci) 
a vlastníkom/spoluvlastníkmi predmetných nehnuteľností špecifikovaných nižšie 
(Predávajúci)  
za cenu určenú znaleckým posudkom znalca Ing. Miloš Encinger PhD, Magnezitová 2, 84107 
Bratislava, evidenčné číslo znalca 910695 zo dňa 12.5.2021, č. posudku 44/2021, pričom 
všeobecná hodnota Pozemkov bola určená nasledovne: 3,52 EUR/1m2, pri celkovej výmere 
Predmetu prevodu (súčtu výmery všetkých prevádzaných parciel) 520,0 m2 predstavuje 
všeobecná hodnota majetku 1.830,40 EUR. 
Špecifikácia predmetu prevodu: 

Pozemok č. 1: 

parcela p.č. 821/3, reg. C, o výmere 10,00 m2, druh pozemku  ostatná plocha, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 821/1, reg.-E, vedenej na LV 1178, s celkovou výmerou 9569 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 821/3, reg. C, o výmere 10,00 m2 predstavuje 35,20 Euro.  

Podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/1 je SR - SLOVENSKY POZEMKOVY FOND, BUDKOVA 

36, 817 15 BRATISLAVA    (predávajúci).  

Pozemok č. 2  

parcela p.č. 770/392, reg. C, o výmere 1,00 m2, druh pozemku  ostatná plocha, vedený na LV 

539. 

Kúpna cena za parcelu p.č. 770/392, reg. C, o výmere 1,00 m2 predstavuje 3,52 Euro. 

Podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/1 je TKB BUILDING, s.r.o., Vysoká 8, Bratislava, PSČ 

811 06, SR  (predávajúci). 

Pozemok č. 3  

parcela p.č. 770/393, reg. C, o výmere 12,00 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, ktorá 

vznikla odčlenením z parcely č. 773, reg.-E, vedenej na LV 481 s celkovou výmerou 2503 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 770/393, reg. C, o výmere 12,00 m2 predstavuje 42,24  Euro. 

Podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/1 je Barla Jaroslav r. Barla, Ing., Liptovská 4, 

Bratislava, PSČ 821 08, SR  (predávajúci). 

Pozemok č. 4  

parcela p.č. 770/394, reg. C, o výmere 12,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 772, reg.-E, vedenej na LV 1244 s celkovou výmerou 2504 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 770/394, reg. C, o výmere 12,00 m2 predstavuje 42,24 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi:sú 

- Barla Jaroslav r. Barla, Ing., Liptovská 1221/4, Bratislava-Ružinov, PSČ 811 09, SR v podiele 

3/4 ; 

- LASZLO Peter (SPF)v podiele 1/4   

(predávajúci). 

Pozemok č. 5 

parcela p.č. 770/395, reg. C, o výmere 124,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 770, reg.-E, vedenej na LV 672 s celkovou výmerou 29777 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 770/395, reg. C, o výmere 124,00 m2 predstavuje 436,48 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Barla Jaroslav r. Barla, Ing., Liptovská 4, Bratislava, PSČ 821 08, SR v podiele 1/6;   

- Gašpariková Mária r. Ujváriová, 900 43, Kalinkovo, Cintorínska 104/6, SR 

v podiele 3970/59554;  
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- Gašpariková Mária r. Ujváriová, 900 43, Kalinkovo, Cintorínska 104/6, SR v podiele  

5955/119108;  

- Karkoška Milan r. Karkoška, Ing., č. 68, Malé Kozmálovce v podiele 9925/119108;  

- Nagyová Terézia r. Horváthová, Rybárska 1069/9, Šamorín, PSČ 931 01, SR (zomretá, 

známy dedič Renáta Nagyová, Rybárska 1069/9, Šamorín, PSČ 931 01, SR) v podiele  5/12;   

- SR - SLOVENSKY POZEMKOVY FOND, BUDKOVA 36, 817 15 BRATISLAVA   v podiele 

5957/119108;  

- Szűcs Andrej r. Szűcs, Kríková 14046/1, Bratislava, PSČ 821 07, SK v podiele 1/24;   

- TKB BUILDING, s.r.o., Vysoká 8, Bratislava, PSČ 811 06, SR v podiele 1/8;  

(predávajúci). 

Pozemok č. 6  

parcela p.č. 770/397, reg. C, o výmere 12,00 m2, druh pozemku  lesný pozemok, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 770/1, reg.-C (list vlastníctva nezaložený, právny vzťah je evidovaný 

LV 672) s celkovou výmerou 2641 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 770/397, reg. C, o výmere 12,00 m2 predstavuje 42,24 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Barla Jaroslav r. Barla, Ing., Liptovská 4, Bratislava, PSČ 821 08, SR v podiele 1/6;   

- Gašpariková Mária r. Ujváriová, 900 43, Kalinkovo, Cintorínska 104/6, SR 

v podiele 3970/59554;  

- Gašpariková Mária r. Ujváriová, 900 43, Kalinkovo, Cintorínska 104/6, SR v podiele  

5955/119108;  

- Karkoška Milan r. Karkoška, Ing., č. 68, Malé Kozmálovce v podiele 9925/119108;  

- Nagyová Terézia r. Horváthová, Rybárska 1069/9, Šamorín, PSČ 931 01, SR (zomretá, 

známy dedič Renáta Nagyová, Rybárska 1069/9, Šamorín, PSČ 931 01, SR)  v podiele  5/12;   

- SR - SLOVENSKY POZEMKOVY FOND, BUDKOVA 36, 817 15 BRATISLAVA   v podiele 

5957/119108;  

- Szűcs Andrej r. Szűcs, Kríková 14046/1, Bratislava, PSČ 821 07, SK v podiele 1/24;   

- TKB BUILDING, s.r.o., Vysoká 8, Bratislava, PSČ 811 06, SR v podiele 1/8;  

(predávajúci). 

Pozemok č. 7  

parcela p.č. 733/516, reg. C, o výmere 11,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 760, reg.-E, vedenej na LV 1863 s celkovou výmerou 18979 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 733/516, reg. C, o výmere 11,00 m2 predstavuje 38,72 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Kurtová Viera r. Peřová, Slnečná 129/45, Kalinkovo, PSČ 900 43, SR v podiele 3/4   

- Olajcová Eva r. Beňová,  Dunajská 129/15 Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR v podiele 1/4 

(predávajúci). 

Pozemok č. 8 

parcela p.č. 733/518, reg. C, o výmere 91,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 760, reg.-E, vedenej na LV 1863 s celkovou výmerou 18979 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 733/518, reg. C, o výmere 91,00 m2 predstavuje 320,32 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Kurtová Viera r. Peřová, Slnečná 129/45, Kalinkovo, PSČ 900 43, SR v podiele 3/4   
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- Olajcová Eva r. Beňová,  Dunajská 129/15 Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR v podiele 1/4 

(predávajúci). 

Pozemok č. 9  

parcela p.č. 733/519, reg. C, o výmere 40,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 757/16, reg.-E, vedenej na LV 492 s celkovou výmerou 10064 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 733/519, reg. C, o výmere 40,00 m2 predstavuje 140,8 Euro. 

Podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/1 je Kurhajcová Ľuba r. Kontrová, Ing., Sartorisova 

5962/14, Bratislava, PSČ 821 08, SR (predávajúci). 

Pozemok č. 10  

parcela p.č. 733/520, reg. C, o výmere 37,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 757/15, reg.-E, vedenej na LV 2065 s celkovou výmerou 10089 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 733/520, reg. C, o výmere 37,00 m2 predstavuje 130,24 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Gašpariková Mária r. Ujváriová, 900 43, Kalinkovo, Cintorínska 104/6, SR v podiele 7/12   

- Karkoška Milan r. Karkoška, Ing., č. 68, Malé Kozmálovce v podiele 5/12 

(predávajúci). 

Pozemok č. 11 

parcela p.č. 733/521, reg. C, o výmere 48,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 757/14, reg.-E, vedenej na LV 1131 s celkovou výmerou 3576 m2 ako 

aj z parcely č. 757/13, reg.-E, vedenej na LV 1131 s celkovou výmerou 3617 m2  ako aj z parcely 

č. 757/12, reg.-E, vedenej na LV 1131 s celkovou výmerou 7060 m2. 

Kúpna cena za parcelu p.č. 733/521, reg. C, o výmere 48,00 m2 predstavuje 168,96 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Bednáriková Anna r. mrázová, 900 43, Hamuliakovo, Hlavná  12/23, SR v podiele 7/480

  

- Dávidova Agneša r. Mrázová, Hlavná ulica 43/31, Veľké Dvorníky v podiele 7/480 

- Mráz Marián r. Mráz, Malogútorská 291/2, 900 43, Hamuliakovo,  SR v podiele 7/480 

- Mráz Michal r. Mráz, Nová 650/2, 900 44 Tomášov v podiele 1/320 

- Mráz Pavel r. Mráz, Bc., Horná Potôň 315, Benkova Potôň, SR v podiele 7/480 

- Mrázová Barbora r. Klinčáková, Nová 650/2,900 44  Tomášov v podiele 1/320 

- Mrázová Emília r. Cisárová, Slnečná 134/35, Kalinkovo v podiele 1/10  

- Mrázová Helena r. Mrázová, Dunajská 58/35, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR v podiele 1/2   

- Mrázová Mária r. Mrázová, 900 43, Hlavná 12/23,  Hamuliakovo, SR v podiele 7/480 

- Mrázová Veronika r. Mrázová, Nová 650/2, 900 44 Tomášov , SR v podiele 1/320 

- Némethová Eva r. Mrázová, Hornoštálska cesta 244/32, Dolný Štál v podiele 7/480 

- Orossová Magdaléna r. Mrázová, Vojka nad Dunajom, č. 203, SR v podiele 2/10 

- Szabóová Monika r. Mrázová, Hlavná 1123/29A, 900 44 Tomášov, SR v podiele 1/320 

- Várady Viliam r. Várady, Dunajská 35/19, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR v podiele 1/10  

(predávajúci). 

Pozemok č. 12 

parcela p.č. 733/522, reg. C, o výmere 49,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 757/11, reg.-E, vedenej na LV 458 s celkovou výmerou 14283 m2.  

Kúpna cena za parcelu p.č. 733/522, reg. C, o výmere 49,00 m2 predstavuje 172,48 Euro. 
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Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Fehérová Gyöngyike, r. Kállayová, Dunajská 251/41, 90043 Hamuliakovo v podiele  1/36  

- Kállay Viktor r. Kállay, Malogútorská 292/4, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR v podiele 5/36  

- Kállayová Beatrix, r. Kállayová, Dunajská 55/27, 90043 Hamuliakovo v podiele 1/36  

- Slovenská republika (zastupuje SPF)v podiele 1/2   

- Surovčík Mário r. Surovčík, Bc., Rubínová 1566/38, Most pri Bratislave, PSČ 851 07, SR 

v podiele 15/360 

- Szűcs Andrej r. Szűcs, Kríková 14046/1, Bratislava, PSČ 821 07, SK v podiele 1/12  

- Szviatovszká Alžbeta, Židovská 148/27, 90043 Hamuliakovo v podiele 3/360 

- Végh Mária r. Végh, Dózsa György 29, Rajka, MR (SPF)v podiele 15/360 

- VEGHOVA Cecilia (r.Bartalová) (SPF) v podiele 20/360  

(predávajúci). 

 

Pozemok č. 13  

parcela p.č. 733/523, reg. C, o výmere 73,00 m2, druh pozemku  orná pôda, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely č. 757/10, reg.-E, vedenej na LV 908 s celkovou výmerou 14714 m2 ako 

aj z parcely č. 757/5, reg.-E, vedenej na LV 908 s celkovou výmerou 7056 m2. 

Kúpna cena za parcelu p.č. 733/523, reg. C, o výmere 73,00 m2 predstavuje 256,96 Euro. 

Podielovými spoluvlastníkmi sú: 

- Fehérová Gyöngyike, r. Kállayová, Dunajská 251/41, 90043 Hamuliakovo v podiele  1/6  

- Kállay Viktor r. Kállay, Malogútorská 292/4, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR v podiele 1/6  

- Kállayová Beatrix, r. Kállayová, Dunajská 55/27, 90043 Hamuliakovo v podiele 1/6  

- Szűcs Andrej r. Szűcs, Kríková 14046/1, Bratislava, PSČ 821 07, SK v podiele 1/2  

(predávajúci). 

 

Odčlenenie parciel bolo uskutočnené geometrickým plánom č. 07/2021 zo dňa 18.2.2021 

vyhotoveným Máriou Fenclovou, autorizačne overeným Ing. Milicou Vaškovou dňa 22.2.2021, 

úradne overeným dňa 3.3.2021 pod číslom 61-293/2021 pre účely vysporiadania pozemkov 

len v nevyhnutnom rozsahu. 

V prípade bezvýslednosti pokusu obce Hamuliakovo o nadobudnutie vlastníckeho práva 

k vyššie uvedeným pozemkom bude podaný návrh na vyvlastnenie vlastníckeho práva 

k pozemkom v zmysle ustanovení zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb 

a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

K bodu 8. Prevod majetku vo vlastníctve obce – p.č. 354/2, reg. C – užívanie p. Csalavová 

 

K tomuto bodu bol zverejnený zámer na požadované obdobie, počas ktorého neprišli žiadne 

pripomienky, preto môže byť prijaté uznesenie 
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Uznesenie č. 43-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 a 
nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov medzi 
predávajúcim Obcou Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, 
IČO:00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou a 
kupujúcimi: Kornélia Csalavová, rod. Csalavová, narodená 12.03.1981 trvale bytom: 
Cintorínska 25/4, 900 43 Hamuliakovo, SR, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva 
predávajúceho na kupujúceho k pozemku parc, reg. „C“ KN č. 354/2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 104 m2, katastrálne územie Hamuliakovo, vlastnícke právo 
evidované Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 383 v podiele 1/1. Kúpna cena 
pozemku parc.č. reg „C“ KN č. 354/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 104 m2, 
katastrálne územie Hamuliakovo, je určená v súlade so znaleckým posudkom č. 42/2021 zo 
dňa 13.4.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Miloš Encinger PhD., v celkovej výške 3.105,00 EUR 
(slovom tritisícstopäť eur).  
 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

K bodu 9. Prevod majetku vo vlastníctve obce v zmysle uznesenia č. 27/2021 

  

V zmysle uznesenia 27/2021 obec Hamuliakovo ponúkla svoj spoluvlastnícky podiel 

spoluvlastníkom. Títo písomne doložili stanovisko, že si neuplatňujú predkupné právo. Preto 

je možné schváliť zámer priameho predaja  týchto parciel. 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 45-OZ/2021  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje zámer previesť majetok Obce 
Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo IČO: 00304751 spôsobom – 
„priamym predajom“ v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 zákona č. 138/1991 
Z. z. o majetku obcí v platnom znení.  
Podiel vlastníckeho práva obce Hamuliakovo na predmete prevodu vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu ½ bol v súlade s ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník ponúknutý na odkúpenie spoluvlastníkom predmetných pozemkov postupom 

ustanoveným zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

Nevyužitím predkupného práva podielovými spoluvlastníkmi je obec oprávnená previesť 

majetok do vlastníctva tretej osobe.  

Predmetom prevodu vlastníckeho práva priamym predajom na základe kúpnej zmluvy podľa 

§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „kúpna zmluva“) sú 

nasledovné nehnuteľnosti v zodpovedajúcom podiele spoluvlastníctva – ako celok, všetky 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec:   

Pozemky v záhradkárskej osade: 
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- pozemok, parcela KN C č. 1034/757, o výmere 56 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, v podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor 
Katastrálny na LV č. 2419, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/739, o výmere 98 m2 , druh pozemku: záhrada, v 

podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 
na LV č. 2419, 

- pozemok, parcela KN C č. 1034/808, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, v podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor 

Katastrálny na LV č. 2419, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/736, o výmere 31 m2, druh pozemku: záhrada, v 
podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2335, 

- pozemok, parcela KN C č. 1034/165, o výmere 194 m2, druh pozemku: záhrada, v 

podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2413, 
- pozemok, parcela KN C č. 1801/734, o výmere 59 m2, druh pozemku: záhrada, v 

podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2357, 
- pozemok, parcela KN C č. 1034/104, o výmere 190 m2, druh pozemku: záhrada, v 

podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2313, 
- pozemok, parcela KN C č. 1801/729, o výmere 119 m2, druh pozemku: záhrada, v 

podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2296, 
- pozemok, parcela KN C č. 1034/455, o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, v podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor 

Katastrálny na LV č. 2296, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/539, o výmere 8 m2, druh pozemku: záhrada, v podiele 

1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny na LV č. 
2296, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/591, o výmere 56 m2, druh pozemku: záhrada, v 

podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 
na LV č. 2198, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/598, o výmere 93 m2, druh pozemku: záhrada, v 

podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2196, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/600, o výmere 138 m2, druh pozemku: záhrada, v 
podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2430, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/869, o výmere 115 m2, druh pozemku: záhrada, v 
podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny 

na LV č. 2430, 

- pozemok, parcela KN C č. 1801/625, o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, v podiele 1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor 

Katastrálny na LV č. 2419, 
- pozemok, parcela KN C č. 1801/619, o výmere 1 m2, druh pozemku: záhrada, v podiele 



15  

  

1/2, vlastnícke právo evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny na LV č. 

2419, 
 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

 K bodu 15. Rôzne 

 

15.2 Žiadosť ZOHŽO o prenájom plochy na zbernom dvore – ide o priestor, kde má byť 

osadený Reuse kontajner – teda kontajner na použité veci.  

Bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 46-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje zámer obce Hamuliakovo prenechať do 
dočasného užívania (nájmu) pozemky vo výlučnom vlastníctve obce 1/1, a to pozemky: reg. 
„C“ KN č. parcely 800/22, -94, -96, -100, -101, -102, katastrálne územie Hamuliakovo, 
vlastnícke právo evidované Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 2 v celkovej 
výmere nájmu 25 m2 (ďalej len „predmet nájmu“).  

Nájomcom je Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve (ZOHŽO) 

(ďalej len „nájomca“).  

Účelom nájmu je umiestnenie kontajnera RE-USE. 

Doba nájmu: určitá, 5 rokov.  

Nájomné: 1,- EUR za celú dobu nájmu.  

Obec postupuje pri dočasnom prenechaní predmetu nájmu do užívania nájomcovi v súlade 

s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle 

ktorého sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného užívania 

v dôsledku existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade 

s citovaným zákonným ustanovením je podpora obce Hamuliakovo realizovať 

environmentálne projekty verejnoprospešného charakteru na území obce, pri ktorých 

ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako samotný prínos z 

nájmu.  

Environmentálny projekt “ ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre ĎALEJ POUŽITEĽNÉ 

PREDMETY - "RE USE"“ realizovaný v rámci Interreg Slovakia-Austria European Regional 

Development Fund. je projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu budovania 

vybavenosti v obci Hamuliakovo.  

 

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

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 
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K bodu 13. Žiadosť pán Ondruš 

 

Žiadosť pána Ondruša sa prejednávala na predchádzajúcom zasadnutí OZ a boli vyžiadané 

dendrologické posudky predmetných stromov. Podľa tohto posudku je u väčšiny stromov 

odporúčaný bezpečnostný rez, pri 7 stromoch je navrhnutý výrub, resp. náhradná výsadba. 

Pani starostka vyžiadala cenovú ponuku na orezanie. Poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová sa 

opýtala, kto bude platiť spoločenskú hodnotu stromov. Obec? Pani starostka odpovedala, že 

v závere správy je uvedené, že vyčíslená spoločenská hodnota je neopodstatnená, 

predpokladá, že by sa riešila náhradnou výsadbou. Poslanec Štefan Olajec uviedol, že táto 

záležitosť sa rieši už niekoľko rokov, orezy sú stále vyššie a komplikovanejšie, neprináša to 

úžitok. Jeho návrh je vyrúbať dané stromy a vysadiť tam prijateľnejšie druhy drevín. Pani 

starostka upozornila, že tri stromy sú úplne zdravé, ich spoločenská hodnota je cca 1.700 

€/kus. Orez 9 stromov vychádza na 1.476 €. Pán Olajec povedal, že možno by bolo lepšie 

zaplatiť spoločenskú hodnotu a nemať s tým už problémy. Nato pani starostka reagovala, že 

je to cca 15.000 € a tie obec momentálne nemá nazvyš na takýto účel. Pani starostka ešte 

dodala, že tiež bude potrebný orez stromov a ťahová skúška líp pri cintoríne. Aj tam bol 

dodaný dendrologický posudok. 

 

Boli prijaté uznesenia 

 

Uznesenie č. 47-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti Tomáša Ondruša bytom Bazová 7, 
Hamuliakovo zo dňa 1.4.2021 o orezanie stromov na obecnom pozemku parcela č. 640/12 reg. 
„C“ – futbalové ihrisko na základe odporúčania dendrologického posudku vykonaného firmou 
Lumberjack s.r.o, Benková Potôň 300, 930 36 Horná Potôň z mája 2021.   
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Proti 0 

Zdržal sa 1 (p. Štefan Olajec) 

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

Uznesenie č. 48-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s objednaním orezu stromov (Obvodová 
redukcia, Bezpečnostný rez, Stabilizácia tlakovej vidlice, Lokálna redukcia) na základe ponuky 
č. CP210525_1 firmy TreeGarden s.r.o., Rybárska 626/38B 90043 Hamuliakovo, v celkovej 
cene vr. DPH: 1 476,00 Euro v súlade s dendrologickým posudkom vypracovaným firmou 
Lumberjack s.r.o, Benková Potôň 300, 930 36 Horná Potôň z mája 2021.   
 

Schválené v počte hlasov 4  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková)  

Proti 0 

Zdržal sa 1 (p. Štefan Olajec) 

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 
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Uznesenie č. 49-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s podaním žiadosti o výrub stromov 
a dreviny v   súlade s dendrologickým posudkom vypracovaným firmou Lumberjack s.r.o, 
Benková Potôň 300, 930 36 Horná Potôň z mája 2021.   
 

Schválené v počte hlasov 4  (JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. 

Anna Paráková)  

Proti 0 

Zdržal sa 1 (Ing. Darina Balková)) 

Neprítomní 2 (p. Ladislav Kránitz, Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

K bodu 15. Rôzne 

 

15.3 Výmena okien v obecných bytovkách – pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová 

upozornila na nevyhovujúci stav okien na ulici Vrbová. Nájomník pán Habo niekoľkokrát žiadal 

o výmenu okien a nikdy na to neboli financie. Teraz ekonómka Mgr. Eva Koricina vyčíslila, že 

by bolo možné použiť prostriedky z fondu opráv. Chce vedieť názor poslancov. Poslanec pán 

Štefan Olajec pripomenul, že keď sa v minulosti hovorilo o výmene okien, mnohí nájomníci 

boli proti, kvôli vonkajším roletám. Prítomní poslanci sa ale zhodli na tom, že okná sú skutočne 

v katastrofálnom stave a treba ich riešiť. Pani starostka povedala, že obecný úrad na to nemá 

kapacitu a požiadala predsedu finančnej komisie, pána Štefana Olajca, či by bol ochotný sa 

venovať výberu dodávateľa. Pán poslanec skonštatoval, že väčšina podkladov by mala byť na 

OU a preto nebude problém to riešiť. Pani starostka teda oznámila, že zadá spracovať verejné 

obstarávanie referentke pre nájomné byty p. Olajcovej. 

 

K bodu 16. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

 O 20:30 pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ. Nasledujúce 

zasadnutie OZ bolo stanovené na 24.06.2021. Do návrhovej komisie boli zvolené poslankyne 

Ing. Darina Balková a Ing. Juliana Krajčírová. 

 

Úplne na záver pani starostka povedala, že 26.6. by mohla byť pouličná zábava, niečo ako „Dni 

obce“ v obmedzenom režime. Toto sa zrealizuje, ak to pandemická situácia dovolí. 

 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  
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Overovatelia:   

  

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

      Ing. Darina Balková           Ing. Anna Paráková  

 

 

 


