Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo
konaného online dňa 13. 01. 2022.
___________________________________________________________________________
Online pripojení poslanci: Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p.
Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková
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. Zberný dvor
5. Nájomné za kaviareň Squash – p. Lengyel
6. Rôzne
7. 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 7, OZ je uznášaniaschopné. Uviedla, že poslankyňa Ing. Darina
Balková je prihlásená k online schôdzi a avšak z dôvodu nefunkčnosti mikrofónu bude hlasovať
cez telefón,. Pani starostka povedala, že zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom
i obrazom a tento záznam bude uložený a verejne dostupný.

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:

Mgr. Jarmila Tomečková
p. Ladislav Kránitz

Hlasovanie:
za:
7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
proti : 0
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zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Pani starostka sa opýtala prítomných poslancov, či nemajú pozmeňujúce návrhy. Poslanci
nemali pozmeňujúce návrhy. Program zasadnutia schválený bez pripomienok.
P R O G R A M rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zberný dvor
5. Nájomné za kaviareň Squash – p. Lengyel
6. Rôzne
7. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver
Hlasovanie:
za:
7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

K bodu 4. Zberný dvor
Pani starostka uviedla, že projekt - žiadosť spracúva pán Bruna už druhý mesiac a je takmer
hotový. Problémom je, že finančná analýza je pre našu obec nepriaznivá a to z dôvodu
existujúcej vysokej miery separácie odpadu. Táto finančná analýza sleduje práve zvýšenie
množstva separácie, ktorá je v našej obci veľmi vysoká už pred spustením projektu. Nemáme
veľké možnosti sa zlepšovať. Z toho dôvodu bola podrobne rozpracovaná argumentácia, kde
sú vymenované všetky činitele, ktoré poukazujú na nutnosť moderného zberného dvora.
Predovšetkým sa kladie dôraz na zamedzenie znečistenia spodných vôd a existenciu pásma
ochrana II-. stupňa vodárenského zdroja Šamorín Veríme, že tieto argumenty presvedčia
komisiu, aby odsúhlasila dotáciu pre Hamuliakovo. Z dotácie by mali byť hradené všetky
oprávnené výdavky vrátane vybavenia budovy na zbernom dvore. Medzi neoprávnené
výdavky patria napr. zariadenia, ktoré zberný dvor musí mať, ako napr. ekosklad na oleje či
žiarovky, ďalej výsadba stromov a toto bude musieť dofinancovať obec. V súvislosti so
zberným dvorom boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje
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1/

2/
3/
4/

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu výstavby zberného dvora v obci
Hamuliakovo v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci 72. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na
triedený zber komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Hamuliakovo a platným programom
rozvoja obce Hamuliakovo;
použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
5% oprávnených výdavkov, maximálne v sume 37.000 eur
použitie finančných prostriedkov na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce Hamuliakovo vo výške maximálne 30.000,00 eur
vykonanie všetkých potrebných právnych a faktických krokov pre zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia NFP; a to najmä, ale nie výlučne,
uskutočnenie verejného obstarávania a uzatvorenie zmlúv s úspešnými uchádzačmi
verejného obstarávania, objednanie nevyhnutných služieb, prác a tovarov, zastupovanie
obce pri realizácii projektu pred príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy,
podávanie návrhov a žiadostí v súvislosti s realizáciou projektu výstavby zberného dvora
v obci Hamuliakovo, vrátane včasného uplatňovania nárokov a práv obce v predmetnej
veci.

Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,
p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
Uznesenie č. 2-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje objednanie a uhradenie služby vykonania
a vyhodnotenia verejného obstarávania zákaziek pre realizáciu projektu Vybudovanie
zberného dvora v Hamuliakove u spoločnosti UpHill Project, s.r.o., Račianska 62/C, 831 02
Bratislava, IČO: 5105102 za celkovú konečnú sumu 3.900,00 Eur. Spoločnosť nie je platiteľ
DPH.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,
p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
Uznesenie č. 3-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje uhradenie služby externého manažmentu
prípravy a spracovania žiadosti o NFP projektu Zberný dvor v obci Hamuliakovo u spoločnosti
Brucorp s. r. o., Margarétová 19 821 07 Bratislava, IČO: 44160305, za celkovú konečnú sumu:
3.500,00 Euro.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,
p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)

K bodu 5. Nájomné za kaviareň Squash – p. Lengyel
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Pani starostka v skratke informovala, že MH SR vypísalo pomoc v zmysle koľko % sa odpustí za
nájom, toľko % preplatí štát. V takom prípade je žiadosť pána Rolanda Lengyela opodstatnená.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 4-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí so žiadosťou p. Rolanda Lengyela, Dlhá 93/5,
Hamuliakovo 90043, IČO: 41021452 zo dňa 29.11.2021, naša značka 5038/2021 o odpustenie
nájomného za prevádzku Squash Caffe v športovej hale a pre dobu uzatvorenia prevádzky v
súlade s hygienickými Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia v zmysle vyhlášky č.: 263/2021 Z. z. SR z 24.11.2021 odpúšťa
nájomné podľa platnej zmluvy za obdobie od 25.11.2021 do 2.1.2022 vo výške 50%, pričom
nájomca a prenajímateľ deklarujú plnú súčinnosť pri uplatňovaní príspevku vo výške 50% z
odpustenej čiastky od Slovenskej Republiky. Nároky Prenajímateľa na nájomné za obdobie
mimo povinnosti dodržiavania Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia č.: 263/2021 Z. z. SR zostávajú nedotknuté.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová,
p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
K bodu 6. Rôzne
Poslanci nemali žiadne príspevky do bodu rôzne. Pani starostka požiadala prítomných, aby
poslali návrhy na umiestnenie výdajného boxu spoločnosti Packeta. Uviedla, že mala
telefonický hovor so zástupcami Packeta, ktorí potvrdili, že o túto formu preberania zásielok
je v Hamuliakove veľmi veľký záujem a hoci už jedno výdajné miesto majú, je záujem
o otvorenie ďalšieho.
K bodu 7. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver
Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová poďakovala za účasť na online zasadnutí OZ.
Potvrdila, že nasledujúce riadne zasadnutie OZ by sa malo konať 27.01.2022. Zatiaľ však nemá
materiály a bude poslancov informovať, či sa zasadnutie uskutoční. Návrhovú komisiu bude
tvoriť poslankyňa JUDr. Mária Fejes a poslanec p. Štefan Olajec.
Zapísala:

........................................................
Ing. Simona Lacková

........................................................
Starostka obce
Ing. Ludmila Goldbergerová
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Overovateľka: ....................................................
Mgr. Jarmila Tomečková
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