
 

Uznesenie 
 

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo –3/2015 , 
ktoré sa konalo dňa 26. 03. 2015 so začiatkom o 17,00 hod. 

v kultúrnom dome v Hamuliakove 
 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Hamuliakovo  na  základe  prerokovaných  dokumentov 
a odznelej diskusie sa uznieslo nasledovne: 

 
 
 

A.  Schvaľuje, súhlasí, ukladá, zamieta 
 

Uznesenie č. 9-OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo ruší bod č. 1 uznesenia č. 27-OZ/2013 zo dňa 
6.6.2013  týkajúceho  sa  RZ  50/o  a časť  uznesenia  č.  22-OZ/2014  zo  dňa  10.4.2014 
týkajúceho sa RZ 50/o. 

 
 

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
5   za ( Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.Anna Paráková, Ing.Juliana Krajčírová,        
Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 
2 zdržali sa (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 
 
 
Uznesenie č. 11-OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo ruší uznesenie č. 49-OZ/2013 zo dňa 19.9.2013 

týkajúce sa RZ 50/o s poukazom na aktuálny stav v obci, existujúcu infraštruktúru, ochranné 

pásma, napájania na dodávky poskytovateľom služieb súvisiacich s bývaním (voda, plyn, 

kanalizácia a iné) versus súčasná zastavanosť v obci, rovnako s poukazom už schválených 

rozvojových zámerov podľa v súčasnosti platného územného plánu obce a na to nadväzujúcich 

stavebných konaní a povolení, pričom je podstatné venovať pozornosť zmyslu a požiadavkám 

zákonodarcu a opierať sa o platnú legislatívu s ohľadom na zachovanie rázovitosti prostredia, 

ochranných pásiem lesov a vodných diel, a to najmä, no nie výlučne, dodržiavať  stavebný 

zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. (5) 
„Územný plán obce ustanovuje najmä 
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v 
nadväznosti na okolité územie, 
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, 
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej 
stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, 
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt 
a významných krajinných prvkov, 
e) hranice medzi súvislo zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie 

(ďalej len "zastavané územie") a ostatným územím obce, 
f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho 
vybavenia, 
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 
5   za ( Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová,            

Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 
2 zdržali sa (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 
 
 

 

   



 

Uznesenie č. 12-OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje zaradenie pozemkov v zmysle registra 

výpisu „C“ z katastra nehnuteľnosti k mesiacu december 2014 s parcelnými číslami 
817/27 – ostatné plochy o výmere 119 m2, 
817/28 – ostatné plochy o výmere 288 m2, 
817/29 – ostatné plochy o výmere 332 m2 pre RZ 53/r do Zmien a doplnkov ÚP 

8/2015. Celková výmera rozvojového zámeru RZ 53/r je 0,0739 ha. 
 
Navrhované funkčné využitie územia RZ 53/r – rekreačné územie, navrhované pre výstavbu: 

- objektov občianskej vybavenosti, športu a rekreácie, 
- športových plôch a zariadení pri dodržaní ochranných pásiem a Hornožitnoostrovnej 

hrádze a obtokového kanála, 
- verejnej a izolačnej zelene, 
- dopravnej a technickej infraštruktúry súvisiacej s hlavnou funkciou. 

 
 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
4   za ( Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.Anna Paráková, Ing.Juliana Krajčírová, 
Ing. Darina Balková ) 
3 zdržali sa ( p. Mária Gasparekova, p. Štefan Olajec, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 
 
 
 
 
 Uznesenie č. 13-OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma opravu bodu č. 4 uznesenia č. 27- OZ/2013 
zo dňa 6.6.2013  a časti uznesenia č. 22-OZ/2014 zo dňa 10.4.2014 týkajúceho sa RZ 54/r v 
nasledovnom znení: 
RZ 54/r zaberá pozemky v zmysle registra výpisu „C“ z katastra nehnuteľnosti k mesiacu 
december 2014 s parcelnými číslami 

246/1 – poľnohospodárska pôda (trvalo trávne porasty) o výmere 3890 m2, 
246/11 – poľnohospodárska pôda (trvalo trávne porasty) o výmere 1935 m2, 
246/12 – ostatné plochy o výmere 136 m2, 
202/1 – poľnohospodárska pôda (trvalo trávne porasty) o výmere 3438 m2, 
211/1 – poľnohospodárska pôda (záhrady) o výmere 549 m2. 

Celková výmera rozvojového zámeru RZ 54/r je 0,9948 ha. 
 
Navrhované funkčné využitie územia RZ 54/r – rekreačné územie, navrhované pre výstavbu: 

- objektov individuálnej a rodinnej rekreácie, 
- rekreačných objektov pri dodržaní ochranného pásma obtokového kanála, 
- športových plôch a zariadení pri dodržaní ochranného pásma obtokového kanála, 
- verejnej a izolačnej zelene, 
- dopravnej a technickej infraštruktúry súvisiacej s hlavnou funkciou. 

 
 
Uznesenie nebolo prijaté 

 
 
 
4   za ( Ing.Ludmila Goldbergerová, Ing.Anna Paráková, Ing.Juliana Krajčírová,        
Ing. Darina Balková ) 
3 zdržali sa ( p. Mária Gasparekova, p. Štefan Olajec, Mgr.Ildikó Lengyel Világi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Uznesenie č. 15-OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo ruší bod č. 10 uznesenia č. 14-OZ/2012 zo dňa 
19.4.2012, bod č. 5 uznesenia č. 27-OZ/2013 zo dňa 6.6.2013 a časť uznesenia č. 22-OZ/2014 
zo dňa 10.4.2014, ktorá sa týka RZ 55/o s poukazom na aktuálny stav v obci,   existujúcu   
infraštruktúru,   ochranné   pásma,   napájania   na   dodávky 
poskytovateľom  služieb  súvisiacich  s bývaním  (voda,  plyn,  kanalizácia  a  iné)  versus 
súčasnú zastavanosť v obci, ale najmä nemožnosti v tomto pásme nehnuteľností napojiť sa 
na existujúcu infraštruktúru. 

 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
 
6   za ( Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.Anna Paráková, Ing.Juliana Krajčírová,       
Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi p. Štefan Olajec ) 
1 zdržal sa (p. Mária Gaspareková) 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 17-OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo ruší uznesenie č. 50-OZ/2014 zo dňa 16.6.2014 

týkajúce sa RZ 56/r s poukazom na: 
 
A/ aktuálny stav v obci, existujúcu infraštruktúru, ochranné pásma, napájania na  dodávky 
poskytovateľom služieb súvisiacich s bývaním (voda, plyn, kanalizácia a iné) versus 
súčasná zastavanosť v obci, rovnako s poukazom už schválených rozvojových zámerov 
podľa v súčasnosti platného územného plánu obce a nato nadväzujúcich stavebných konaní 
a povolení, pričom je podstatné venovať pozornosť zmyslu a požiadavkám zákonodarcu 
a opierať sa o platnú legislatívu s ohľadom na zachovanie rázovitosti prostredia, ochranných 
pásiem lesov a vodných diel, a to najmä no nie výlučne dodržiavať stavebný zákon č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. (5) „Územný plán obce ustanovuje 
najmä 
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v 
nadväznosti na okolité územie, 
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, 
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej 
stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, 
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt 
a významných krajinných prvkov, 
e) hranice medzi súvislo zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie 
(ďalej len "zastavané územie") a ostatným územím obce, 
f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho 
vybavenia, 
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.“ 

 
B/ stanovisko ŠOP SR RCOP k danému územiu RZ 56/r zo dňa 25.2.2015 
„Plocha vyrúbaného lesa pri hrádzi a rovnako okolitého zatiaľ zachovaného lesa je podľa 
platného regionálneho systému ekologickej stability (RUSES) definovaný ako biocentrum 
Kalinkovo - okrúhle. Biocentrum je tu tvorené porastom lužného lesa prirodzeného pre túto 
oblasť. Zachovanie týchto lesných porastov je mimoriadne dôležité pre zachovanie 
ekologickej stability územia, na ktorú bol systém ÚSES vytvorený. Aj podľa textovej časti 
územného plánu sú ochrana prírody, tvorba krajiny a ÚSES prvkami a činnosťami 
vykonávanými vo verejnom záujme , resp. sa uvádza potreba rešpektovania týchto cenných 
prírodných území. 
Systém USES je dôležitým podkladom pre tvorbu jednotlivých územných plánov a 
nerešpektovanie jeho prvkov vytvára predpoklady k porušovaniu Zákona o ochrane prírody 
č. 543 Zb. v znení neskorších predpisov tak, ako k tomu nakoniec prišlo aj na tejto ploche. V 
tejto súvislosti ŠOP SR RCOP Bratislava pripravuje oznámenie pre porušenie zákona v 
súvislosti s výrubom drevín na predmetnej ploche. 
Okrem toho je biocentrum tvorené lesným porastom definovateľným ako prioritný biotop 



 

európskeho významu č. 91F0* a SR je povinná identifikovať plochy jeho výskytu a prispieť k 

ich zachovaniu podľa SMERNICE RADY 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín. V poraste sa nachádzajú viaceré zákonom chránené 

druhy, ku ktorým dáva príslušné výnimky MŽP SR.“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
 

5   za ( Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová,       

Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 
2 zdržali sa (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 
 
 

Uznesenie č. 18-OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma opravu bodu č. 6 uznesenia č. 27-OZ/2013 
zo dňa 6.6.2013 v nasledovnom znení: 
RZ 57 – peší chodník, ktorý zaberá pozemky situované v ochrannom pásme pozdĺž ľavej 
strany cesty III/0635 od zastavaného územia obce Hamuliakovo až po katastrálnu hranicu s 

obcou  Kalinkovo  s  funkčným  využitím  ostatné  plochy.  Šírka  pešej  trasy  min.  1,5  m 

(optimálne 2,25 m), dĺžka cca 1100 m2. 
Celková výmera rozvojového zámeru RZ 57 je cca 0,1650 ha. 

 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
 

6   za ( Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina 

Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi p. Štefan Olajec ) 

1 zdržal sa (p.Mária Gaspareková) 

 

 
 
 
  Uznesenie č. 19-OZ/2015 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Hamuliakovo  na  základe  uznesenia  č.  58-OZ/2014  zo  dňa 
17.7.2014  ukladá  predkladateľovi  prepracovať  predložený  geometrický  plán  č.  54/2014 
vyhotovený Ing. Tomašom Némethom, zo dňa 19.8.2014 v súlade s definovaným rozsahom 
určeným  situačným  výkresom  „Hamuliakovo  PD  SO-01“,  tvoriacim  prílohu  žiadosti  č. 
527/2014 na účel parkoviska s technickou vybavenosťou. Predmetné územie bude zaradené do 
ÚP až po doplnení všetkých relevantných podkladov do ukončenia pripomienkového 
konania. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

   

 
5 za ( Ing.Ludmila Goldbergerová, Ing.Anna Paráková, Ing.Juliana Krajčírová,                   
Ing.Darina Balková,Mgr. Ildikó LengyelVilági) 
2 zdržali sa (p. Mária Gaspareková, p. Štefan Olajec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Uznesenie č. 20-OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma opravu uznesenia č. 45-OZ/2013 zo dňa 

10.9.2013 pre RZ 3/r, 4/r, 5/r, 6/z, 7/r nasledovne: 
 
RZ 3/r 

Navrhované funkčné využitie územia RZ 3/r –navrhované pre výstavbu: 
- objektov individuálnej a rodinnej rekreácie, 
- objektov občianskej vybavenosti, športu a rekreácie, 
- výstavbu športových plôch a zariadení. 

 
RZ 4/r 
Navrhované funkčné využitie územia RZ 4/r– navrhované pre výstavbu: 
- objektov individuálnej a rodinnej rekreácie. 

 
 
 
RZ 5/r, RZ 7/ r 
Navrhované funkčné využitie územia RZ 5/r, RZ 7/ r – navrhované pre výstavbu: 
- objekty individuálnej a rodinnej rekreácie, 
- výstavbu športových plôch a zariadení. 

 
 
 
RZ 6/z 

Navrhované funkčné využitie územia RZ 6/z – navrhované pre výstavbu: 
- objektov individuálnej a rodinnej rekreácie, 
- plochy občianskej vybavenosti, športové plochy a zariadenia a územia slúžiace športovým 
aktivitám viažuce sa na cestovný ruch a voľný čas. 
- zariadenia občianskej vybavenosti, 
- otvorené a kryté zariadenia športu, telovýchovy a športové aktivity viažuce sa na voľný čas 
a cestovný ruch. 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

7  jednomyseľne  za  (p.Mária  Gaspareková,  Ing. Ludmila  Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 

Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 
 

 
 
 

  Uznesenie č. 21-OZ/2015 

  Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma opravu bodu č. 7 uznesenia č. 27-OZ/2013 
zo dňa 6.6.2013 pre Záhradkársku osadu nasledovne: 
Pre novú výstavbu rekreačných objektov sa povoľujú jednoduché, jednopodlažné, 
nepodpivničené stavby, s prípadným podkrovím, slúžiace na individuálnu a rodinnú 
rekreáciu. 
Plocha záhrad sa navrhuje s prevažujúcou funkciou rekreačno-oddychovou, charakteru 
ovocných alebo okrasných záhrad. Pestovanie zeleniny je doplnkovou funkciou záhrad. 

 
Regulácia novej výstavby 
Intenzita zástavby je určená: 
- indexom zastavaných plôch (IZP) - udáva % podiel zastavanej plochy rekreačného objektu 
k celkovej ploche pozemku - max. 10 %. 

 
Regulácia nezastavaných plôch (nevzťahuje sa na existujúce skolaudované objekty): 

- max. 10% nezastavanej plochy môžu tvoriť spevnené plochy; 
- nad rámec prípustnej zastavanej plochy sa povoľujú ľahké konštrukcie do 16 m˛ (altánky, 
pergoly) a samostatne stojaca, či pristavaná garáž (max. jedna na každom pozemku), ktorá 
nesmie byť podpivničená a mať podkrovie; 
- min. 60% nezastavanej plochy záhrady musí tvoriť zeleň (vysoká, nízka - trávniky, kvetové 
záhony...). 
Podlažnosť rekreačných objektov: 



 

- 1. nadzemné podlažie /prízemie/ + podkrovie, 
- neprekročiteľná výška rekreačného objektu v hrebeni strechy je 5,5 m nad výškou osi 

priľahlej prístupovej komunikácie a doplnkovej stavby 3,0 m nad úrovňou terénu v strede 

objektu. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

7  jednomyseľne  za  (p.  Mária  Gaspareková,  Ing.  Ludmila  Goldbergerová, Ing. Anna 

Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan 

Olajec) 
 

 
 
 
Uznesenie č. 37 - OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo dáva do súladu zjavné chyby v písaní a iné nesprávnosti, ktoré obsahuje 

Územný plán Obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 2/2006 zo septembra 2006, a to na strane 

19  a 20 v záväznej časti 3, bode 3.1 s názvom „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania 

a funkčného využitia územia“, funkčné využitie obytného územia – navrhovaný RZ 29/o 

nasledovne: 

 

Vypúšťa sa zo znenia „Funkčné využitie“ časť „Prípustné“ text v druhej zarážke 

- bývanie v malopodlažných bytových domoch s prislúchajúcou nevyhnutnou 

vybavenosťou (garáže, parkoviská) 

Opravuje sa zo znenia „Funkčné využitie“ časť „Regulatívy podmienok výstavby pre bývanie“ 

text v štvrtej zarážke 

- Minimálna výmera stavebného pozemku: 

-pre izolované rodinné domy 600 m2 (optimálna doporučená výmera 800m2 – 1200 m2) 

-pre dvojdomy a skupinové RD 500 m2 na jednu bytovú jednotku (optimálna doporučená 

výmera 600m2 – 900 m2) 

Opravuje sa zo znenia „Funkčné využitie“ časť „Regulatívy podmienok výstavby pre bývanie“ 

text v šiestej zarážke 

maximálny počet nadzemných podlaží rodinného domu – dve (pri rovnej streche objektu 

RD), jedno + obytné podkrovie (pri šikmej streche objektu RD) 

Vypúšťa sa zo znenia „Funkčné využitie“ časť „Regulatívy podmienok výstavby pre bývanie“ text 

v jedenástej zarážke 

- nová výstavba bytových domov na voľných plochách: 

- uličný typ zástavby 

- hustota zástavby 30 ob/ha až 60 ob/ha, 

- maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu – štyri, 

- koeficient zastavanosti max 0,4, 

- koridory sietí verejného technického vybavenia vedené v uličnom priestore alebo v páse 

verejnej zelene, 



 

- zástavba navrhovaná v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z. o stavebno-technických 

požiadavkách na výstavbu. 

 

Zodpovedný za prepracovanie: Ing. arch. Alžbeta Sopírová, Csc. 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
5   za ( Ing. Ludmila Goldbergerová,      Ing. Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová,  
Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi ) 

  2 zdržali sa (p. Mária Gasparekova, p. Štefan Olajec) 

 
 
 
Uznesenie č. 38- OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe Výzvy na predkladanie ponúk  

na poskytovanie všeobecných právnych služieb a poradenstva pre Obec Hamuliakovo zo dňa 

16.2.2015 schvaľuje cenovú ponuku za komplexné právne poradenstvo vo výške 700 EUR bez 

DPH, nie je platcom DPH mesačne predloženú Mgr. Ivicou Šišolákovou, Nová Doba 920/5 

Galanta a súhlasí s podpísaním Zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi obcou 

Hamuliakovo a Mgr .Ivicou Šišolákovou, od 16.04.2015 do 15.04.2016. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
 
6   za ( p . Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková,         
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi) 
1 zdržal sa (p. Štefan Olajec) 

 
 
 
 
Uznesenie č. 39- OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí aby obec podala žiadosť Slovenskému 

pozemkovému fondu o prevod vlastníctva k pozemku parcela registra E číslo parcely 1041/2 

o výmere 1602m2 vedenej ako ostatná plocha nachádzajúcej sa v k. ú  obce Hamuliakovo okres 

Senec vedenej okresným úradom v Senci katastrálny odbor na LV. Č. 1178 a to z vlastníctva 

štátu do vlastníctva obce Hamuliakovo.  

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
      
7 jednomyseľne za (Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Uznesenie č. 40- OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti p. Havetu zastupujúceho vlastníkov 

pozemkov a parciel Horná Vrbina evidovanej pod číslom 37/2015 a súhlasí so spevnením miestnej 

komunikácie na parcele č. 1448 vo vlastníctve obce na náklady žiadateľov.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
7 jednomyseľne za (Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 

 
 

 

 

Uznesenie č.  41-OZ/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer predať majetok obce, ktorým 

je: 

 

1. parcela KN-C. č. 640/430, druh pozemku orná pôda o výmere 166 m2 vedená Okresným 

úradom Senec, katastrálny odbor na LV 383, za cenu 8470,98 EUR podľa znaleckého 

posudku č. 29/2015 zo dňa 20.2.2015 vypracovaného Ing. Milošom Enzingerom, 

Devínska Nová Ves, Magnezitová 2, 84107 Bratislava 

2. parcela KN-C. č. 640/480, druh pozemku orná pôda o výmere 79 m2,  vedená Okresným 

úradom Senec, katastrálny odbor na LV 383 za cenu 2780,80 EUR podľa znaleckého 

posudku č. 29/2015 zo dňa 20.2.2015 vypracovaného Ing. Milošom Enzingerom, 

Devínska Nová Ves, Magnezitová 2, 84107 Bratislava; 

 

teda spolu vo výmere 245 m2 za 11251,78 EUR 

 

v prospech  

pána Róberta Bognára, rodeného Bognár, r.č. 780416/6051, bytom Bazová 619/6,  

90043 Hamuliakovo 

a manželky Evy Bognárovej, rodenej Gregorová , r.č. 825810/6065, bytom Bazová 619/6,  

90043 Hamuliakovo  

 

z dôvodov hodných osobitého zreteľa : 

a) malý výmer, nevhodný tvar a poloha pozemku na stavebné účely; 

b) obidva pozemky sú samostatne prakticky nevyužiteľné na účel, na ktorý sú využívané 

pozemky v okolí; 

c) bezprostredné susedstvo s inými nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa; 

d) skutočnosť, že všetky inžinierske siete určené na napojenie nehnuteľností vo vlastníctve 

žiadateľa sú situované na protiľahlej hranici predmetných parciel a budú vedené 

cez predmetné odpredávané parcely, čím dôjde k ich zaťaženiu vecným bremenom 

prípadne zníženiu ich hodnoty. 

  

Podmienky na odkúpenie   obecných pozemkov sú nasledovné: 

a) zaplatenie kúpnej ceny podľa znaleckého posudku 

b) všetky náklady súvisiace s prevodom vrátane zhotovenia a zápisu geometrického plánu 

hradí žiadateľ 
 
Nadobúdatelia nie sú osobami uvedenými v § 9a ods. 6 zákona č 138/1991 Zb. o majetku obci. 
 
 
 
 



 

Uznesenie bolo prijaté 
 
      
7 jednomyseľne za (p.Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi p. Štefan Olajec) 

 
 

 

 

Uznesenie č. 42 - OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti č. 205/2015 o poskytnutie 

bezplatného prenájmu viacúčelovej telocvične na tréningové účely mládežníckych futbalových 

mužstiev počas pracovných dní v zimnej sezóne t.j. od 20. októbra do 31. marca  

pre futbalový klub Šamorín – Hamuliakovo.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
   
7 jednomyseľne za (Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 
 
 
 
Uznesenie č. 43 - OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo o poskytovaní 

služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany zdravia zamestnancov medzi 

obcou Hamuliakovo a Zetaco s.r.o, Kaštielská 587, 900 43 Hamuliakovo, IČO 46 820 655, DIČ: 

2023593473 predmetom ktorej je poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby (ďalej iba BTS) 

na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služieb na úseku ochrany zdravia 

zamestnancov odberateľa odborne spôsobilou osobou ma obdobie od 1.4.2015 do 31.12.2018 za 

cenu 180,- EUR/štvrťrok 
 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
   
7 jednomyseľne za (p.Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 
 
 
Uznesenie č. 44 - OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo o poskytovaní 

služieb v oblasti ochrany pred požiarmi medzi obcou Hamuliakovo a Zetaco s.r.o, Kaštielská 587, 

900 43 Hamuliakovo, IČO 46 820 655, DIČ: 2023593473 predmetom ktorej je poskytovanie 

služieb na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej iba OPP) zo strany dodávateľa odborne spôsobilou 

osobou od 1.4.2015 do 31.12.2018 za cenu 180,- EUR/štvrťrok 
 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
   

7 jednomyseľne za (p.Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 
 
 
 

 



 

Uznesenie č. 45- OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti č. 223/2015 Mgr. Zuzany 

Doležalovej o poskytnutie bezplatného prenájmu kultúrneho domu na organizovanie burzy 

detských vecí dňa 18.4.2015 od 9,00 do 13,00 hod.  

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
    

7 jednomyseľne za (p.Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 
 
 
 

Uznesenie č. 46 - OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo navyšuje poplatky za overenie podpisov a listín mimo 

stránkových hodín a mimo stránkových dní o 100% t. j 3 eurá za overenie podpisu alebo 1 stranu 

listiny. 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
  

7 jednomyseľne za (p.Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 
 
 
Uznesenie č. 47 - OZ/2015  

Obecné zastupiteľstvo na návrh kultúrnej komisie schvaľuje reguláciu predaja v predajných 

stánkoch a mobilných predajných zariadeniach ako aj prevádzkovania zábavných zariadení 

platnú počas Dňa obce 13.6.2015 v centre obce (priestorovo približne ohraničeným vstupom do 

cintorína, kostolom a poštou),  nasledovne: 

- povoľuje sa predaj umeleckých a remeselných výrobkov, potravinárskych a iných 

výrobkov prvovýrobcami bez časového obmedzenia a po 15:00 h povoľuje aj predaj 

trdelníku, cukrovej vaty, popkornu;  

- zakazuje sa akýkoľvek iný predaj (najmä hračky, textil, iné nápoje a pokrmy ako 

zmluvne dohodnuté) a prevádzkovanie zábavných zariadení, napríklad typu skákací hrad, 

trampolína a kolotoče. 

Predávajúci je pri umiestňovaní predajného zariadenia povinný akceptovať miesto / priestor 

pridelené povereným pracovníkom obce. 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
  

7 jednomyseľne za (p.Maria Gasparekova, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, 
Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p. Štefan Olajec) 
 

 
 



 

 
 
B. berie na vedomie 
 

- Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie žiadosť Jednoty dôchodcov 

v Hamuliakove č. 148/2015 o poskytnutie peňažnej podpory pre rok 2015.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie žiadosť organizácie 

Csemadok č. 149/2015 o poskytnutie peňažnej pre rok 2015.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie žiadosť Klubu starých pánov 

č.158/2015 o poskytnutie peňažnej podpory pre rok 2015.  

- -Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie žiadosť Športového klubu 

Hamuliakovo č.160/2015 o poskytnutie peňažnej podpory pre rok 2015.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie žiadosť Ing. Anny Molnárovej 

č.197/2015 o poskytnutie peňažnej podpory pre rok 2015 na propagáciu beh Gútor Run 

2015. 

 
- Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie platnú organizačnú štruktúru 

Obecného úradu predloženú starostom obce. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:                                Andrea Olajcová                   ............................................. 
 
 
 
Návrhová komisia:                p. Mária Gaspareková         ............................................. 

 
Ing. Juliana Krajčírová           ............................................. 

 
Ing. Anna Paráková              ............................................. 

 
 
 
 
 
v Hamuliakove, dňa 26. 03. 2015



 

 


