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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Hamuliakovo 06 – 2017  

ktoré sa konalo dňa 12.04. 2017 o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Hamuliakove. 

Z priebehu zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

P R O G R A M   rokovania: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie overovateľov zápisnice 
3.  Schválenie programu zasadnutia 
4.   Uznesenie zastupiteľstva obce o zabezpečení spolufinancovania projektu MŠ  
5. Zámenná zmluva p. Ernest Molnár 
6.  Záver 
 

 

Bod č.1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Jozef Schnobl. 

Skonštatoval, že prítomná je väčšina poslancov Obecného zastupiteľstva Hamuliakovo a preto je 

rokovanie Obecného zastupiteľstva uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať. Ospravedlnená bola 

poslankyňa pani Mária Gaspareková – dlhodobo PN a poslankyňa Mgr. Ildikó Lengyel-Világi.  

Bod č.2 –Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Darina Balková a p. Štefan Olajec. 

Bod č.3 – Schválenie programu zasadnutia 

Pred začatím rokovania sa pán starosta opýtal, či niekto z poslancov má doplňujúce návrhy.,  

Poslankyňa Ing. Ludmila Goldbergerová navrhla, že ak zostane čas, bolo by dobré vrátiť sa 

k problematike nevysporiadaných obecných pozemkov, nakoľko vyriešenie má súvislosť so zaistením 

spolufinancovania MŠ podľa bodu 4. 

Body navrhovaného programu poslanci jednohlasne odsúhlasili v počte hlasov 5. (Ing. Darina Balková, 

Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec) 

Neprítomní poslanci: p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

Bod č.4 – Uznesenie zastupiteľstva obce o zabezpečení spolufinancovania projektu MŠ 

Pán starosta v skratke opísal najnovšie dianie v súvislosti so zapojením sa do projektu MŠ. Uviedol, že 
všetky podmienky sú splnené, podklady pripravené a v najbližšom čase budú doručené na 
ministerstvo. Poslanci prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 50- OZ/2017 – schválenie spolufinancovania MŠ.   
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Schválené v počte hlasov 5. (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec) 

Neprítomní poslanci: p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

  Bod č. 5– Zámenná zmluva pán Ernest Molnár 
 

Pán starosta sa opýtal poslancov aj pána Molnára, či majú ešte nejaké pripomienky. Poslankyňa Ing. 

Ludmila Goldbergerová uviedla, že podľa posudkov boli obecné pozemky ohodnotené vyššou sumou, 

čo znamená, že pán Molnár by musel doplatiť rozdiel, ktorý činí cca 11.000 €. Je však možnosť daný 

rozdiel riešiť formou prenájmu pozemkov, na ktorých sa teraz nachádza zberový dvor, t.j. prvé 4 roky 

by bolo používanie bezplatné podľa dohody a nasledujúce 3 roky za nájom rovnajúci sa rozdielu 

hodnoty pozemkov. Ak by bola celková dohodnutá dĺžka užívania 7 rokov, mohla by obec uvažovať 

o podaní žiadostí z Európskych fondov, ak budú otvorené, kde je zväčša povinná doba prevádzky 5 

rokov od podpisu dotačnej zmluvy.. Pán Molnár sa vyjadril, že by tiež radšej riešil záležitosť takouto 

cestou, aby nemusela ani jedna strana doplácať. Prítomní sa dohodli, že sa podpíše zmluva a táto 

záležitosť sa dorieši na nasledujúcom zasadnutí OZ dňa 26.4.2017. Pán Molnár prisľúbil, že sprístupní 

zberový dvor pre občanov. Pán Molnár sa opýtal, či predsedníčka komisie pre životné prostredie 

nariadila kontrolu jeho trativodu. Predsedníčka komisie a poslankyňa Ing. Darina Balková povedala, že 

niektorí občania obce odmietli vpustiť pána starostu na ich pozemky za účelom kontroly žúmp a preto 

sa obrátila  na vyššiu inštitúciu v súlade so zákonom o vodách a tak kontrola žúmp prebehne 

celoplošne, neuvádzala žiadne konkrétne meno. Pán starosta tiež potvrdil, že prišli zástupcovia BVS 

ako aj OÚ Životného prostredia zo Senca. V obci budú kontrolované žumpy, čistiarne odpadových vôd 

a trativody. Zamerajú sa na celú obec, predovšetkým však na Dunajskú riviéru, kde avizovali kontrolu 

dodržiavania zákazu výstavby bazénov a studní. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 51-OZ/2017 - schválenie prevodu pozemkov   
 
Schválené v počte hlasov 5. (Ing. Darina Balková, Ing. Ludmila Goldbergerová , Ing. Juliana Krajčírová, 

Ing. Anna Paráková, p. Štefan Olajec) 

Neprítomní poslanci: p. Mária Gaspareková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi 

  Bod č. 6 - Rôzne 

6.1 Na návrh poslankyne Ing. Ludmily Goldbergerovej sa poslanci zaoberali otázkou vysporiadania 

obecných pozemkov, ktoré užívajú občania obce. Pán starosta povedal, že obec požiadala Ing. 

Enzingera, aby vypracoval posudky. Navrhol tiež, aby sa mimo zasadnutia OZ zvolala pracovná skupina 

a boli pozvaní všetci dotknutí. Prítomná by mala byť aj pani právna zástupkyňa. Navrhne sa cena, za 

ktorú si môžu tieto nevysporiadané pozemky odkúpiť.   

6.2 Poslanec pán Štefan Olajec upozornil na potrebu predefinovania účelu využitia pozemkov 

futbalového štadiónu. Povedal, že práve vyšla výzva na športoviská. Hoci vieme, že momentálne na to 

nie sú financie, mohli by sme aspoň pripraviť pôdu a to predefinovaním účelu využitia. Pán poslanec 

tiež uviedol, že športovci sa pokúsia osloviť sponzorov a riešiť otázku osvetlenia. VÚC ponúka projekt 

v sume 1.800 € na osvetlenie, kde je spoluúčasť cca 300 €.  
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6.3 Poslanci sa zaoberali aj Smernicou, ktorá by mala regulovať poplatky na rozvoj obce. Hovorili 

o tom, že splátkový kalendár, na ktorý majú občania nárok podľa zákona, by mohli využiť len fyzické 

osoby. Právnické osoby by mali splatnosť do 15 dní. Rokovalo sa o tom či je vhodnejšie vypracovať 

smernicu, alebo je vhodnejšie schváliť dodatok k VZN. Túto otázku uzavrú na nasledujúcom zasadnutí 

OZ. 

Na záver pán starosta poďakoval prítomným a ďalšie riadne zasadnutie OZ ohlásil na 26.4.2017  

 
Do prípravného výboru boli menovaní poslanci: Ing. Anna Paráková 

      Ing. Juliana Krajčírová 

      Ing. Darina Balková 

 

Vypracovala:   Ing. Simona Lacková  .....................................  

  

 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Darina Balková  ................................... 

 
    p. Štefan Olajec        ................................... 

 


