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    Zápisnica   

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   
konaného online dňa 09. 12. 2021.     

___________________________________________________________________________  

  

Online pripojení poslanci: Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. 

Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková 

 

Ospravedlnený:    p. Ladislav Kránitz,   

 

Ďalší online prítomní:  Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka obce 

    JUDr. Soňa Gašková – právna zástupkyňa obce 

    Ing. Simona Lacková - zapisovateľka 

    

P R O G R A M   rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo 

6. Rozpočet na roky 2022 – 2024 
7. Žiadosť Packeta 
8. Žiadosť Roland Lengyel 
9. Rôzne 
10. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

Na základe opatrení vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu podľa článku 5 ústavného zákona 

č.227/2002 Z.z. sa zasadnutie OZ Hamuliakovo konalo online. Na úvod zasadnutia pani 

starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová privítala poslancov, skonštatovala, že počet online 

pripojených poslancov  je 6 zo 7 zvolených, OZ je uznášaniaschopné. Uviedla, že poslanec p. 

Ladislav Kránitz sa ospravedlnil.   

Pani starostka povedala, že zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom i obrazom a tento 

záznam bude uložený a verejne dostupný. Tiež pripomenula, že pre zasadnutie, ktoré prebieha 

online platí pravidlo, že zápisnica musí byť zverejnená do 5 dní a zvukový záznam do 48 hodín. 
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:          JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová 

Návrhová komisia:                  p. Štefan Olajec 

 

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:   1 (p. Ladislav Kránitz,) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka sa opýtala prítomných poslancov, či nemajú pozmeňujúce návrhy. Poslanci 
nemali pozmeňujúce návrhy. Pani starostka informovala, že obyvatelia Hornej Vrbiny poslali 
žiadosť a túto zaradila do bodu č. 9 Rôzne. Poslanci schválili program zasadnutia.  
 

P R O G R A M   rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 
Hamuliakovo 

6. Rozpočet na roky 2022 – 2024 
7. Žiadosť Packeta 
8. Žiadosť Roland Lengyel 
9. Rôzne 
10. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Štefan Olajec, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomný pri hlasovaní:   1 (p. Ladislav Kránitz,) 
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K bodu 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 
 
Pani starostka uviedla, že návrh VZN bol riadne vyvesený a zverejnený. Poslanci prijali VZN. 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo prijíma všeobecne záväzné nariadenie obce 
Hamuliakovo č. 5/2021 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
  

Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomný poslanec 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

K bodu 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo 

 

VZN bolo riadne vyvesené a zverejnené. Neprišli žiadne pripomienky. Poslanci prijali VZN. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o 
určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a 
nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 
je obec Hamuliakovo  
 

Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomný poslanec 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

 

K bodu 6. Rozpočet na roky 2022 - 2024 

 

K rozpočtu a jeho tvorbe sa vyjadrila hlavná ekonómka Mgr. Eva Koricina. Uviedla, že pri tvorbe 

rozpočtu sa vychádzalo z dostupných informácií, pričom ešte neboli známe výstupy 

o výnosoch. Pri výdavkoch sa bralo do úvahy zvyšovanie cien ako energií, tak materiálov 

a služieb. Rozpočet bol dňa 22.11.2021 vyvesený a sprístupnený aj poslancom.  V rámci 

jednotlivých kapitol nedošlo k veľkým zmenám. Rozpočet je vždy možné v priebehu roka 

upraviť rozpočtovými opatreniami. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková dodala, že rozpočet je záväzný pre rok 2022 

a nezáväzný pre roky 2023 a 2024. Celkovo je rozpočet vyrovnaný, transparentný a spĺňa 

podmienky, ktoré sú dané zákonom. Obec musí rozpočet v priebehu roka kontrolovať 

a prípadne korigovať rozpočtovými opatreniami. Pani hlavná kontrolórka odporučila rozpočet 

na rok 2022 schváliť a rozpočet na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie. 

 

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce Hamuliakovo k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2024 a k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2022. 
 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 99-OZ/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočet obce Hamuliakovo na rok 2022 
vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
a podľa programovej štruktúry (príloha č. 1). 
 
a, bežný rozpočet 
-Bežné príjmy:                                                 2 113 200,- EUR 
-Bežné výdavky:                                              1 988 100,- EUR  
 
b, kapitálový rozpočet 
-Kapitálové príjmy                                                         0,-EUR 
-Kapitálové výdavky                                          140 000,- EUR 
 
c, finančné operácie 
-Príjmové finančné operácie                              140 000,-EUR 
-Výdavkové finančné operácie                          125 100,-EUR 
 
2. rozpočet rozpočtovej organizácie 
 
6.2 Základná škola 
a. príjmy celkom:                                               540 000,-EUR 
b. výdavky celkom:                                           540 000,-EUR 
                
 
6.4 Školský klub detí 
a. príjmy celkom:                                                85 000,-EUR 
b. výdavky celkom:                                             85 000,-EUR            
 

Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, 

p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Neprítomný poslanec 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Poslanci zobrali na vedomie rozpočet na roky 2023 a 2024 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie rozpočet Obce Hamuliakovo na 

roky 2023 -2024 v členení 
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 2023 2024  

Bežné príjmy  2 192 500,00 2 259 900,00   

Kapitálové príjmy  0,00 0,00   

Príjmové finančné operácie  10 000,00 10 000,00   

Rozpočtové príjmy spolu 2 202 500,00 2 269 900,00   

     

Bežné výdavky 2 067 500,00 

 

2 137 900 
  

Kapitálové výdavky 10 000,00 10 000,00   

Výdavkové finančné operácie 125 000,00 122 000,00   

Rozpočtové výdavky spolu 2 202 500,00 2 269 900,00   

 

K bodu 7. Žiadosť Packeta 

 

Pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová informovala, že ZMOS sa dohodlo na 
spolupráci so spoločnosťou Packeta a možným umiestňovaním samoobslužných výdajných 
miest  (Z-BOX-ov) v menších obciach, kde je problém s dostupnosťou poštových služieb. 
Výdajné boxy sú obyvateľom dostupné non-stop, čím sa zvyšuje komfort ľudí žijúcich na 
vidieku. Z-BOX-y využívajú na svoju prevádzku slnečnú energiu získanú zo solárnych panelov, 
čím nezanechávajú stopu na životnom prostredí. Náklady na inštaláciu by znášala spoločnosť 
Packeta, obec poskytuje len priestor na inštaláciu boxu. Pani starostka požiadala poslancov, 
aby sa vyjadrili k tomuto návrhu a zvážili možnosť takejto služby pre občanov. 
Poslanec Štefan Olajec povedal, že táto služba je pre obec veľmi užitočná, on sám poslal 
grafický návrh umiestnenia takéhoto výdajného boxu pred budovou POŠTY. Poslanci sa 
jednotlivo vyjadrovali k žiadosti, všetci privítali túto možnosť. Problémom je len vybrať 
správne miesto pre inštaláciu. Po rôznych návrhoch sa poslanci dohodli, že do konca roku 2021 
pošlú návrhy pani starostke. 
 
 
K bodu 8. Žiadosť Roland Lengyel 

 

Pán Roland Lengyel poslal žiadosť o odpustenie nájmu z dôvodu zatvorenia prevádzky podľa 

nariadenia vlády SR v súvislosti s pandémiou. Pani starostka k žiadosti uviedla, že zatiaľ nebola 

pomoc zo strany štátu zverejnená. Opýtala sa, či poslanci súhlasia, aby sa postupovalo ako pri 

predchádzajúcom zatvorení gastro prevádzok. Právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková 

a hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková zhodne uviedli, že je potrebné počkať na 

vyhlásenie opatrení vlády a až potom sa k žiadosti pána Lengyela vyjadriť. Pani kontrolórka 

navrhla, aby boli pánovi Lengyelovi vystavené faktúry, ktoré budú následne korigované 

formou dobropisu.    

 

 

K bodu 9. Rôzne – žiadosť obyvateľov časti Horná Vrbina 
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Obyvatelia časti Horná Vrbina požiadali o pomoc pri riešení problému s komunikáciou 

vedúcou cez túto časť obce. Pani starostka povedala, že obec dva krát navážala sutinu na 

vyrovnanie dier a cesta je opäť znehodnotená. Cestu využívajú mnohí návštevníci, ktorí nechcú 

parkovať na parkovisku za kostolom, často sem chodia venčiť svojich psov. Obyvatelia 

požiadali o legalizáciu zjednosmernenia ulíc a prípadne o obmedzenie prejazdu pre 

nerezidentov. Pani starostka povedala, že k tomu je potrebný dopravný projekt vypracovaný 

dopravným inžinierom a schválený dopravným inšpektorátom, a zakúpenie dopravných 

značiek. Upresnila tiež, že cesta je síce vo vlastníctve obce, ale je to len účelová komunikácia , 

ktorá je v správe vlastníkov priľahlých pozemkov. Vyzvala poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. 

Ako prvá sa vyjadrila poslankyňa Mgr. Jarmila Tomečková, ktorá býva v tejto časti obce. 

Uviedla, že obyvatelia sa skladajú na opravu cesty, organizujú brigády, no cesta je stále 

v dezolátnom stave. Spôsobujú to terénne autá, ktoré tu premávajú veľkou rýchlosťou. Nie je 

tu chodník, ani osvetlenie a často je to aj nebezpečné. Poslankyňa Ing. Anna Paráková 

povedala, že je určite za legalizáciu značenia, ale nevie si predstaviť, ako by sa riešil zákaz 

vjazdu pre nerezidentov. Poslanec Štefan Olajec  povedal, že rýchlosť by tu nereguloval, je to 

predsa časť obce a rýchlosť si nemôže stanovovať každá ulica zvlášť. Nesúhlasí ani 

s obmedzovaním prechodu, ale je za legalizáciu dopravného značenia. Poslankyňa Ing. Darina 

Balková povedala, že je za reguláciu aj za obmedzenie prístupu. Poslankyňa JUDr. Mária Fejes 

sa vyjadrila za reguláciu, ale proti obmedzeniu prechodu. 

 

  

K bodu 10. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová navrhla, aby sa nasledujúce riadne zasadnutie OZ 

konalo 27.01.2022. Mimoriadne zasadnutie k odsúhlaseniu zámeru zberného dvora a výšky 

spolufinancovania bude zvolané v čase od 11. – 13.01.2022. Poslanci súhlasili, do návrhovej 

komisie sa prihlásili poslanci JUDr. Mária Fejes a p. Štefan Olajec.  

Pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová poďakovala za účasť popriala všetkým šťastné 

sviatky a o 18:30 ukončila zasadnutie OZ.  

 

 

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

Ing. Simona Lacková  

  

     

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

 Overovatelia:   

  

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

          JUDr. Mária Fejes          Ing. Juliana Krajčírová  


