
O B E C  H A M U L I A K O V O 
Obecný úrad Hamuliakovo 

900 43  Hamuliakovo č. 127 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

  

v Hamuliakove, dňa 23.3.2022 

 

       

P O Z V Á N K A 

 
podľa § 12, ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie 

            obecného zastupiteľstva v Hamuliakove - 04/2022, ktoré sa uskutoční dňa  

 

31.3.2022, vo štvrtok,  o 17,00 hod.  

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

 
 

P R O G R A M   rokovania:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 

4. VZN č. xx/2022 o určení výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 

5. VZN č. xx/2022, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie obce Hamuliakovo 

“Dunajská riviéra – pod hrádzou” 
6. VZN č. xx/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie 

do 1. ročníka ZŠ 

7. Nájomná zmluva DAKA 

8. Nadobudnutie nehnuteľností vlastníka Vodohospodárska výstavba š.p. do majetku 

Obce Hamuliakovo 

9. Vysporiadanie parciel pod telesom chodníka popri ceste III/1056: nadobudnutie 
spoluvlastníckeho podielu p. Jančigovej do majetku Obce Hamuliakovo 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

11. Bezpečnostný prechod Družstevná 

12. Žiadosti o poskytnutie dotácie – MOJDS, Csemadok 

13. Žiadosť p. Jambor 

14. Žiadosť Elektrárenská a.s. 
15. Ing. Zvolenská – vystúpenie hosťa na základe vlastnej žiadosti 

16. Rôzne 

17. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať obrazový a zvukový záznam, 
ktorý bude ukladaný a verejne dostupný. 

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto 

pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva. 
 

 

 

 

 
 

Ing. Ludmila Goldbergerová 

           starostka obce 


