
Riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 5:  Rozpočtové opatrenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo 

 

 

Berie na vedomie 

 

 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2021 

rozpočtovými opatreniami č. 1/2021, č.2/2021, č.3/2021 a č.4/2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 5:  Rozpočtové opatrenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo 

 

 

 

Berie na vedomie 

 

 

rozpočtové opatrenie č. 1/2021. 

 

 

Znenie rozpočtového opatrenia č.1 / 2021 je prílohou zápisnice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 5:  Rozpočtové opatrenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo 

 

 

 

Berie na vedomie 

 

 

rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 

 

 

Znenie rozpočtového opatrenia č.2 / 2021 je prílohou zápisnice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 



Uznesenie č. 88/2021 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 5:  Rozpočtové opatrenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo 

 

Schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie č. 3 / 2021. 

 

 

Znenie rozpočtového opatrenia č. 3 / 2021 je prílohou zápisnice.. 
 

Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Ladislav Kránitz,  Mgr. Jarmila Tomečková, 

Ing. Anna Paráková 

Proti:    

Zdržal sa:    

Nehlasovali:   

Neprítomní: 1 p. Štefan Olajec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uznesenie č. 89/2021 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 5:  Rozpočtové opatrenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo 

 

Schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie č. 4 / 2021. 

 

 

Znenie rozpočtového opatrenia č.4 / 2021 je prílohou zápisnice.. 
 

Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Ladislav Kránitz,  Mgr. Jarmila Tomečková, 

Ing. Anna Paráková 

Proti:    

Zdržal sa:    

Nehlasovali:   

Neprítomní: 1 p. Štefan Olajec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

  



Uznesenie č. 90/2021 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 6:  Prevod majetku vo vlastníctve obce – parcela KN C č. 640/815 – p. Šmitala s 

manželkou  

 

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: Ladislav Šmitala, rod. Šmitala, narodený: 

08.01.1963, rod. č. 630108/6517, trvale bytom: Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava, SR 

a manželka Edita Šmitalová, r. Czafiková, narodená: 26.06.1961, rod. č. 615626/6897,  trvale 

bytom: Vrbová 486/11, 90043 Hamuliakovo, SR, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho 

práva predávajúceho na kupujúceho k pozemku parc. reg. „C“ KN č. 640/815, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 36 m2, katastrálne územie Hamuliakovo, v podiele 1/1 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), za dohodnutú cenu v celkovej výške 

1.440,00 EUR (slovom jedentisícštyristoštyridsať,- eur)..  

Predmet prevodu: Pozemok parc, reg. „C“ KN č. 640/815, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 36 m2, katastrálne územie Hamuliakovo, vznikol odčlenením z pozemku parc. 

reg. „C“ KN č. 640/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4.549 m2, vlastnícke právo evidované 

Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 383 v podiele 1/1 v prospech obce 

Hamuliakovo. Odčlenenie Pozemku sa vykonalo na základe geometrického plánu č. 22/2021 

geodeta Márie Fenclovej  zo dňa 14.6.2021, overeného autorizačne: Ing. Milicou Vaškovou dňa 

24.6.2021, úradne Ing. Tiborom Orosom dňa 20.7.2021 pod číslom G1-1215/2021 

Uzavretiu zmluvy predchádzal postup obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 

obce Hamuliakovo č. 70/2021 zo dňa 30.9.2021 
 

Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Ladislav Kránitz,  Mgr. Jarmila Tomečková, 

Ing. Anna Paráková 

Proti:    

Zdržal sa:    

Nehlasovali:   

Neprítomní: 1 p. Štefan Olajec 

 

________________________________________________ 

                                                             Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 



Uznesenie č. 91/2021 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 7:  Zámer prevodu majetku vo vlastníctve obce z dôvodov osobitného zreteľa – 

parcela C KN č. 323/40 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo   

schvaľuje  

spôsob prevodu vlastníctva majetku obce Hamuliakovo z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 

9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to kupujúcemu: Zoltán Matus r. 

Matus a manželka Lýdia Matusová, r. Sátorová, trvale bytom Cintorínska 245/16, 900 43 

Hamuliakovo, SR, št. príslušnosť: slovenská do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na 

základe kúpnej zmluvy, za kúpnu cenu 1.000,- Eur (jedentisíc euro)  

Predmet prevodu: Pozemok parc, reg. „C“ KN č. 323/40, druh pozemku: záhrada, o výmere 25 m2, 

katastrálne územie Hamuliakovo, v podiele 1/1 (ďalej len „Pozemok“). Vlastnícke právo 

k Pozemku je predmetom prevodu. Vlastnícke právo je evidované Okresným úradom Senec, odbor 

katastrálny na LV č. 383 v podiele 1/1 v prospech obce Hamuliakovo.  

Obec postupuje pri prevode vlastníckeho práva v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôsledok existencie dôvodov osobitného zreteľa. 

Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade s citovaným zákonným ustanovením je skutočnosť, že 

Kupujúci je držiteľom Pozemku, a tento dlhodobo užíva, je zastavaný stavbou v jeho vlastníctve a 

má záujem o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k Pozemku, má tiež záujem nadobudnúť do 

svojho výlučného vlastníctva Pozemok. Prihliadnuc na uvedené – neexistencia záujmu inej, tretej 

strany o kúpu Pozemku dlhodobo užívaného a zastavaného inou osobou zvolilo obecné 

zastupiteľstvo k právnej možnosti prevodu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí.  

Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Ladislav Kránitz,  Mgr. Jarmila Tomečková, 

Ing. Anna Paráková 

Proti:    

Zdržal sa:    

Nehlasovali:   

Neprítomní: 1 p. Štefan Olajec 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

  



Uznesenie č. 92/2021 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 8:  Vysporiadanie parciel KN C č. 733/522 a 733/523 pod telesom chodníka popri ceste 

III/1056 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo   

súhlasí 

s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou „Chodník popri 

ceste III/1056 v obci Hamuliakovo“, parcely KN C č. 733/522  a 733/523, uzatvorením Kúpnej 

zmluvy medzi Obec Hamuliakovo, so sídlom: Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 00 

304 751 (Kupujúci) a spoluvlastníkmi predmetných nehnuteľností špecifikovaných nižšie 

(Predávajúci) za kúpnu cenu 1 Euro/1Predávajúci (celkovo 3 Euro). 

Parcela č. 733/522 reg. C, druh pozemku: orná pôda, o výmere 49 m2 vznikla z  parcely č. 757/11 

reg. E odčlenením geometrickým plánom č. 07/2021 zo dňa 18.2.2021 vyhotoveným Máriou 

Fenclovou, autorizačne overený Ing. Milicou Vaškovou dňa 22.2.2021, úradne overený dňa 

3.3.2021 pod číslom 61-293/2021. 

Parcela č. 733/523 reg. C, druh pozemku: orná pôda, o výmere 73 m2 vznikla z parcely č. 757/10 

reg. E a parc. 757/5 reg. E odčlenením geometrickým plánom č. 07/2021 zo dňa 18.2.2021 

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

úradne overený dňa 3.3.2021 pod číslom 61-293/2021. 

Špecifikácia Predávajúcich a prevádzaných spoluvlastníckych podielov na  nehnuteľnostiach - 

parcelách KN C č. 733/522  a 733/523: 

1. Viktor Kállay, rodné priezvisko Kállay, trvale bytom: Malogútorská 292/4, 90043 

Hamuliakovo, narodený: 31.5.1968, rodné číslo: 680531/7398, spoluvlastnícky podiel 5/36 na 

Pozemku 733/522, čomu zodpovedá výmera 6,806 m2,   a spoluvlastnícky podiel 1/6 na Pozemku 

733/523, čomu zodpovedá výmera 12,167 m2, za kúpnu cenu 1 Euro za celú výmeru 

spoluvlastníckych podielov  Predávajúceho 1 na obidvoch Pozemkoch 18,972 m2  

2. Gyöngyike Fehérová, rodné priezvisko Kállayová, trvale bytom: Dunajská 251/41, 90043 

Hamuliakovo, narodený:  08.01.1965, rodné číslo: 655108/6223, spoluvlastnícky podiel 1/36 na 

Pozemku 733/522, čomu zodpovedá výmera 1,361 m2,   a spoluvlastnícky podiel 1/6 na Pozemku 

733/523, čomu zodpovedá výmera 12,167 m2, za kúpnu cenu 1 Euro za celú výmeru 

spoluvlastníckych podielov  Predávajúceho 2 na obidvoch Pozemkoch 13,5280 m2 

3. Beatrix Kállayová, rodné priezvisko Kállayová, trvale bytom: Dunajská 55/27, 90043 

Hamuliakovo, narodený: 19.2.1974, rodné číslo: 745219/0059, spoluvlastnícky podiel 1/36 na 

Pozemku 733/522, čomu zodpovedá výmera 1,361 m2,   a spoluvlastnícky podiel 1/6 na Pozemku 

733/523, čomu zodpovedá výmera 12,167 m2, za kúpnu cenu 1 Euro za celú výmeru 

spoluvlastníckych podielov  Predávajúceho 3 na obidvoch Pozemkoch 13,5280 m2 



Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Ladislav Kránitz,  Mgr. Jarmila Tomečková, 

Ing. Anna Paráková 

Proti:    

Zdržal sa:    

Nehlasovali:   

Neprítomní: 1 p. Štefan Olajec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

  



Uznesenie č. 93/2021 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 8:  Vysporiadanie parciel KN C č. 733/522 a 733/523 pod telesom chodníka popri ceste 

III/1056 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo   

súhlasí 

so zriadením vecného bremena  uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Povinným 

Obec Hamuliakovo, so sídlom: Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 00 304 751 

(Povinná strana) a 1. Viktor Kállay, rodné priezvisko Kállay, trvale bytom: Malogútorská 292/4, 

90043 Hamuliakovo, narodený: 31.5.1968, rodné číslo: 680531/7398; 2. Gyöngyike Fehérová, 

rodné priezvisko Kállayová, trvale bytom: Dunajská 251/41, 90043 Hamuliakovo, narodený:  

08.01.1965, rodné číslo: 655108/6223; 3. Beatrix Kállayová, rodné priezvisko Kállayová, trvale 

bytom: Dunajská 55/27, 90043 Hamuliakovo,  narodený: 19.2.1974, rodné číslo: 

745219/0059, 4. Andrej Szűcs, rodné priezvisko Szűcs, trvale bytom: Kríková 14046/1, 821 07 

Bratislava, narodený: 23.01.1962, rodné číslo: 620123/6844 (Oprávnená strana), predmetom ktorej 

je zaťaženie Pozemku parc č. 733/523 reg. C, druh pozemku: orná pôda, o výmere 73 m2 (Zaťažený 

pozemok), ktorý vznikol   z parcely č. 757/10 reg. E a parc. 757/5 reg. E odčlenením geometrickým 

plánom č. 07/2021 zo dňa 18.2.2021 vyhotoveným Máriou Fenclovou, autorizačne overený Ing. 

Milicou Vaškovou dňa 22.2.2021, úradne overený dňa 3.3.2021 pod číslom 61-293/2021, vecným 

bremenom  in rem, t.j. v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. 757/10 reg. E, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere 14714 m2 a pozemku parc. 757/5 reg. E , druh pozemku: orná pôda, 

o výmere 7056 m2, katastrálne územie Hamuliakovo, spočívajúcom v práve: 

a)  zriadenia a uloženia cestného telesa vrátane pripojovacieho chodníka a podzemných vedení 

inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, plynovod, rozvody elektrického vedenia a dátových 

služieb) a 

b)  vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu činností uvedených v písm. a)   na 733/523 

reg. C, druh pozemku: orná pôda, o výmere 73 m2 v prospech každodobého vlastníka pozemku 

parc. 757/10 reg. E a pozemku parc. 757/5 reg. E katastrálne územie Hamuliakovo, 

pričom vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu rovnajúcu sa sume 1,- EUR (slovom: 

jeden eur) 

Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Ladislav Kránitz,  Mgr. Jarmila Tomečková, 

Ing. Anna Paráková 

Proti:    

Zdržal sa:    

Nehlasovali:   

Neprítomní: 1 p. Štefan Olajec 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 



Uznesenie č. 94/2021 

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 

zo dňa 28.10.2021 

_____________________________________________________________________________  

 

K bodu 9:  Zámer nadobudnutia nehnuteľností do majetku obce - KN C č. 558/15, 558/378, 

558/374, 558/373, 558/379, 2000/341, 558/13 a 2000/536 

 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s ust. 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v spojení s ust. čl. 4 písm. A bod 1 písm. b) a bodu 2 VZN obce Hamuliakovo č. 1/2017 Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo súhlasí s nadobudnutím vlastníckeho práva k 

nehnuteľnému majetku, a to pozemkov KN C č. 558/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 792 m2,    KN C č. 558/378, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 

456 m2, 558/374 druh pozemku vodná plocha o celkovej výmere 303 m2, 558/373 druh pozemku 

vodná plocha o celkovej výmere 522 m2, 558/379 druh pozemku vodná plocha o celkovej výmere 

127 m2, 2000/341 druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 173 m2, 558/13 druh pozemku 

ostatná plocha o celkovej výmere 5417 m2 a časť pozemku 558/4 druh pozemku ostatná plocha, 

odčlenenej geometrickým plánom ako navrhovaný pozemok 2000/536, druh pozemku ostatná 

plocha o novej celkovej výmere 4155 m2 (ďalej len „Pozemky“) v katastrálnom území 

Hamuliakovo, ktoré sú vedené Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 269 

v prospech doterajšieho vlastníka: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, IČO: 156752, 

Karloveská 2, 842 04 Bratislava, SR (ďalej len „Vodohospodárska výstavba, štátny podnik“, a to 

na základe kúpnej zmluvy, kde predávajúcim je: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, 

kupujúcim: Obec Hamuliakovo, so sídlom obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, 

SR, IČO: 00 304 751, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom.  

Predmetom prevodu je prevod vlastníckeho práva v prospech Obce Hamuliakovo k časti Pozemkov 

odčlenených na základe geometrického plánu približne vo výmere 11.945 m2. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou všetkých potrebných faktických, administratívnych 

a právnych úkonov smerujúcich k nadobudnutiu vlastníckeho práva k časti Pozemkov.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s použitím prostriedkov v max. výške  60.000,-  z  Rezervného fondu 

pre účely úhrady kúpnej ceny a všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním vlastníctva k časti 

Pozemkov.  

Účelom nadobudnutia vlastníckeho práva k časti Pozemkov je zámer realizácie verejnoprospešného 

projektu obce Hamuliakovo na časti Pozemkov. 

Zámer projektu verejnoprospešnej stavby na časti Pozemkov je v súlade s Územným plánom obce 

Hamuliakovo.   

 

 

 

 



Hlasovanie: 

Za:  6 Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana 

Krajčírová, p. Ladislav Kránitz,  Mgr. Jarmila Tomečková, 

Ing. Anna Paráková 

Proti:    

Zdržal sa:    

Nehlasovali:   

Neprítomní: 1 p. Štefan Olajec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  Ing. Simona Lacková 

 

   

 

............................................................................................... 
Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovateľ: 

 

 

 

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

Ing. Darina Balková 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jarmila Tomečková 

 

 

 
 


