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    Zápisnica   

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   
konaného dňa 31. 03. 2022.     

___________________________________________________________________________  

  

Prítomní poslanci: Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

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

 

Ďalší prítomní:   JUDr. Soňa Gašková – právna zástupkyňa obce 

Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka 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. 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 

 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

Pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová privítala poslancov. Oznámila, že poslankyňa 

JUDr. Mária Fejes sa na zasadnutie dostaví neskôr a skonštatovala, že počet prítomných 

poslancov  je momentálne 6, OZ je uznášaniaschopné. Pani starostka informovala, že 

zasadnutie OZ bude zaznamenávané zvukom i obrazom a tento záznam bude uložený 

a verejne dostupný.  
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:          Ing. Darina Balková, p. Štefan Olajec 

Návrhová komisia:                  Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Anna Paráková 

 

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomná pri hlasovaní:  1 (JUDr. Mária Fejes)  

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

  

Pani starostka uviedla, že program zasadnutia bol zaslaný poslancom a riadne zverejnený. 
Opýtala sa prítomných poslancov, či nemajú pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali 
pozmeňujúce návrhy. Pani starostka upresnila, že do bodu 16 - Rôzne zaradila Cenovú ponuku 
na prístrešok autobusovej zastávky na Dunajskej Riviére a žiadosť pani Švorcovej. Opýtala sa, 
či poslanci súhlasia. Program zasadnutia bol 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. 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 
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Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomná pri hlasovaní:  1 (JUDr. Mária Fejes)  

 

 

K bodu 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  
 
Pani starostka uviedla, že pri danom VZN nejde o zmenu textu, ide len o úpravu tabuliek, podľa 
ktorých sa prerozdeľujú financie z podielových daní. Tiež povedala, že návrh VZN bol riadne 
vyvesený a neprišli žiadne pripomienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Hamuliakovo č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 
a na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo. 
  
Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 

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

Neprítomná 1 (JUDr. Mária Fejes) 

 
 

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

“Dunajská riviéra – pod hrádzou“ 

 

K tomuto VZN pani starostka uviedla, že ide o VZN 1/2022, ktoré bolo zaslané na Štátnu 

ochranu prírody, kde bola preformulovaná jedna jeho časť. Dnes sa prijatím nového VZN zruší 

VZN 1/2022. Návrh opraveného VZN bol riadne zverejnený a neprišli k nemu žiadne 

pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Hamuliakovo č.  3/2022, ktorým sa vyhlasuje Obecné chránené územie obce Hamuliakovo 
„Dunajská riviéra – pod hrádzou“ a ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 zo dňa 
27.01.2022.  
 

Schválené v počte hlasov 5  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

Zdržal sa 1 (p. Štefan Olajec) 

Neprítomná  (JUDr. Mária Fejes) 
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K bodu 6. VZN č. xx/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie 

do 1. ročníka ZŠ  

 

Pani starostka povedala, že takéto VZN musí mať každá obec. Návrh bol vyvesený, bez 

pripomienok. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma VZN č. 4/2022 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na primárne vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ.    
 

Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 

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

Neprítomná 1 (JUDr. Mária Fejes) 

 

 

K bodu 7. Nájomná zmluva DAKA 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová pripomenula, že o tomto zámere  OZ rokovalo 

a dnes je možné pristúpiť k   schváleniu zmluvy. Zámer bol zverejnený, bez pripomienok. 

Pripomenula, že ide prenájom parkovacieho miesta pred prevádzkou CK DAKA o výmere 

14m2. Bolo prijaté uznesenie.  

 

Uznesenie č. 15-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi 
prenajímateľom: Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, 
IČO:00304751 DIČ: 202066094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou 
a nájomcom: Cestovná kancelária DAKA s.r.o., Veterná 43, 93101 Šamorín v zastúpení 
konateľom Dávidom Gavaľom. Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľnosti reg, „C“ č. 360/124, 
druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 14 m2 vo vlastníctve obce Hamuliakovo, 
ktorá vznikla odčlenením z parcely reg, „C“ č. 360/28, zastavané plochy a nádvoria podľa GP 
č. 2211/2021 zo dňa 22.10.2021 vyhotoveného Ing. Jurajom Škodom, úradne overeným Ing. 
Tiborom Orosom dňa 24.11.2021. 
Nájomné 10,- euro/m2/rok. 

O spôsobne nakladania podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 

rozhodlo obecné zastupiteľstvo dňa 24.02.2022 uznesením č. 08/2022.  

 
Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 

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

Neprítomná 1 (JUDr. Mária Fejes) 
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K bodu 8. Nadobudnutie nehnuteľností vlastníka Vodohospodárska výstavba š.p. do 

majetku Obce Hamuliakovo 

 

Ide o návrh kúpnej zmluvy, kde je predmetom parcela, ktorú sa  obec Hamuliakovo usiluje 

získať za účelom výstavby občianskej vybavenosti, konkrétne základnej školy. Parcelu tvorí pás 

ťahajúci sa od hlavnej cesty za hokejovú halu. Súčasťou zmluvy nie sú pozemky definované 

ako vodná plocha, teda kanál, ktorý sa tu nachádza. To by sa riešilo formou vecného bremena. 

Čo sa týka znaleckého posudku, Vodohospodárska výstavba neakceptovala znalecký posudok, 

ktorý dala vypracovať obec. Ich vlastný posudok bol ale priaznivejší, nakoľko cena bola ešte 

nižšia. Ide o 10 993 m2 a cena je 37 377 €, čo je 3,4 € /m2. 

Pracuje sa na projekte pre územné rozhodnutie. Každý utorok zasadá komisia, ktorá dolaďuje 

vzniknuté problémy. Došlo aj k dohode s p. Liškom, ktorý prisľúbil, že bude možné napojiť sa 

na jeho siete i kanalizáciu. Prechod cez pozemok bude musieť byť riešený zmluvou o vecnom 

bremene. Problém bude napojenie na trafostanicu, nakoľko tá na Dunajskej Riviére je plne 

vyťažená. Pán Liška ponúkol možnosť napojiť sa na jeho trafostanicu, no ZSDis to odmietli. 

Teraz sa čaká na vypracovanie dokumentácie, ktorá by mala byť spravená do 2-3 týždňov. 

Z BVS má obec predbežne vyjadrenie, že so stavbou nemajú problém, čakajú len na 

hydrogeologický posudok, ktorý bude treba dať vypracovať.  

Kúpna zmluva bola 2x schválená na MŽP SR. Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 16-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi 
predávajúcim: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, SR, 
IČO: 00156752, DIČ: 2020480198 v zastúpení  generálnym riaditeľom Ing. Vladimírom 
Kollárom a kupujúcim: Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, 
SR, IČO:00304751 DIČ: 202066094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou. 
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemkom predávajúceho na kupujúceho, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hamuliakovo, vedených Okresným úradom Senec, 
odborom katastrálnym na LV č. 269, a to: 

- parcela reg. „C“ č. 558/13 druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 5417 m2, 
- parcela reg. „C“ č. 558/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 792 m2, 
- parcela reg. „C“ č. 558/378, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 456 m2, 
- parcela reg. „C“ č. 2000/341 druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 173 m2, 
- parcela reg. „C“ č. 2000/536, druh pozemku ostatná plocha o novej celkovej výmere 

4155 m2 odčlenená GP č. 43/2021 vyhotoveným Ing. Milicou Vaškovou dňa 
25.10.2021, overeným Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. G1-
2003/2021 dňa 2.11.2021 z parcely reg. „C“ č. 558/4, vo výmere 43666 m2, druh 
pozemku ostatná plocha.  

Všeobecná hodnota predmetu kúpy je určená v súlade s Vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z. 
znaleckým posudkom č. 135/2021, vyhotoveným znalcom Ing. Danielom Cibulom dňa 
21.12.2021 vo výške 37377,48 euro (slovom tridsaťsedemtisíctristosedemdesiatsedem euro 
štyridsaťosem centov). Splatnosť kúpnej ceny: na základe vystavenej faktúry predávajúceho, 
vystavenie faktúry do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.  
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Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 240,- euro (slovom dvestoštyridsať 
euro) a  náklady na úhradu správneho poriadku za Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti 
bude znášať kupujúci.  
Úhrada nákladov spojených s kúpou bude realizovaná z prostriedkov Rezervného fondu obce. 
 
Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, 

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

Neprítomná 1 (JUDr. Mária Fejes) 

 

 

K bodu 9. Vysporiadanie parciel pod telesom chodníka popri ceste III/1056: nadobudnutie 

spoluvlastníckeho podielu p. Jančigovej do majetku Obce Hamuliakovo 

 

Pani starostka uviedla, že pri tejto zmluve ide o získanie podielu pod telesom chodníka medzi 

ulicou Družstevná a Rybárska. Časť pozemkov, ktoré patrili neznámym vlastníkom v správe SPF 

a ktoré Obci boli ponúknuté na odkúpenie za trhovú cenu , prešlo do vlastníctva fyzickej osoby. 

Vlastníčka pozemku je ochotná previesť na obec za 1 €. Bolo prijaté uznesenie. O 17:43 prišla 

poslankyňa JUDr. Mária Fejes. 

 

 Uznesenie č. 17-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi 
predávajúcim: Klaudia Jančigová, nar. 13.07.1974, Majerníková 50, 84105 Bratislava 
a kupujúcim: Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, 
IČO:00304751 DIČ: 202066094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou. 
Predmetom zmluvy je prevod spoluvlastníckeho podielu 15/360 k pozemku reg, „C“ č. 
733/522 o celkovej výmere 49 m2, katastrálne územie Hamuliakovo, druh pozemku orná 
pôda, evidovanom Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 3049. 
Spoluvlastníckemu podielu 15/360-in, ktorý je premetom prevodu zodpovedá 2,042 m2 . 
Kúpna cena spoluvlastníckeho podielu je určená dohodou 1,- euro (slovom jedno euro) za 

celkovú výmeru spoluvlastníckeho podielu.   

 
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 10. Rozpočtové opatrenie 

 

Návrh rozpočtového opatrenia poslanci dostali na preštudovanie. Ide o zosúladenie 

schváleného rozpočtu s VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 

Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 18-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 
Znenie rozpočtového opatrenia č. 1/2022 je prílohou zápisnice. 
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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 11. Bezpečnostný prechod Družstevná 

 

Pani starostka informovala, že na schválenie je predložená objednávka na trvalé dopravné 

značenie, ktoré bude realizovať spoločnosť Talajka s.r.o. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 19-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje úhradu nákladov (cena diela) pre 
realizáciu úprav priechodu pre chodcov na Družstevnú ulicu spoločnosťou Talajka s.r.o., Lesná 
354/55, 90042 Miloslavov, IČO 47062436 vo výške nákladov podľa ponuky (rozpočet) zo dňa 
01.03.2022 v celkovej sume 4619,56 euro (slovom štyritisícšesťstodevätnásť euro 
päťdesiatšesť centov). 
 
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 12. Žiadosti o poskytnutie dotácie – MOJDS, Csemadok 
 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová informovala, že žiadosti sú kryté rozpočtom a preto 

je možné im vyhovieť v plnom rozsahu. Boli prijaté uznesenia: 

 

Uznesenie č. 20-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie MOJDS Hamuliakovo 
na rok 2022 vo výške 500,- 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)  

 

 

Uznesenie č. 21-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie Csemadok-ZO 
Hamuliakovo na rok 2022 vo výške 500,- 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)  
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K bodu 13. Žiadosť pán Jambor 
 

Pán Jambor požiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Obec v minulosti získala do 

svojho vlastníctva pozemok parc. reg. „C“ KN č. 360/11 o výmere 537 m2 a zatiaľ ho nevyužíva, 

ale v budúcnosti jeho využitie nie je vylúčené. Pani starostka označila pozemok za dobrú 

investíciu, majetok obce, ktorého cena rastie,  a uviedla, že by nebolo dobré, ak by sa teraz 

odpredal. Požiadala OZ, aby sa žiadosťou pána Jambora zaoberalo. Bol prečítaný návrh 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 22-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku: pozemok parc. reg. „C“ KN č. 360/11 o výmere 537 m2 druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, katastrálne územie Hamuliakovo, vlastnícke právo evidované Okresným 
úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 332 (ďalej len „Pozemok“): prevod vlastníctva 
Pozemku priamym predajom v zmysle ustanovení § 9a ods. 2 a nasl. zákona č. 138/1991 Z. z. 
o majetku obcí v platnom znení. 
 
 
Schválené v počte hlasov 0 

Hlasovali proti 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

Zdržali sa 1 (Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

 Uznesenie nebolo prijaté 

 

K bodu 14. Žiadosť Elektrárenská a.s. 
 

Spoločnosť Elektrárenská vyjadrila záujem odovzdať do vlastníctva obce verejnú komunikáciu 

a osvetlenie na ulici Pastierska. Stavebná komisia preštudovala dokumentáciu a zistila mnohé 

nedostatky. Tieto boli pomenované v zázname z obhliadky a odoslané spoločnosti 

Elektrárenská a.s. Predsedníčka stavebnej komisie Ing. Anna Paráková uviedla, že bola aj 

s členmi stavebnej komisie na mieste a skonštatovala, že cesta je v zlom stave, spomaľovače 

sú znehodnotené, vystupuje zámková dlažba. Sú tam legislatívne aj technické nedostatky. Po 

ich odstránení sa OZ môže touto žiadosťou zaoberať.  Pani právna zástupkyňa obce odporučila, 

aby OZ zobralo na vedomie  žiadosť a uložilo zhotoviteľovi dať veci do poriadku. Tiež 

upozornila, že podľa nových nariadení, OZ môže rozhodovať len formou uznesení. Aj zobratie 

na vedomie musí byť realizované cez uznesenie. Na záver ešte pani starostka obce dodala, že 

prevzatie komunikácie a osvetlenia by bolo za 1 €. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 22-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Elektrárenská 
a.s., Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Porvazníkom o odovzdanie 
cestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parcele reg. „C“ č. 733/21 na Pastierskej ulici 
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v Hamuliakove a ukladá príslušnému referátu obecného úradu vykonať všetky faktické 
a právne úkony súvisiace s preberaním majetku do vlastníctva a správy obce Hamuliakovo.  
 
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 15. Ing. Zvolenská – vystúpenie hosťa na základe vlastnej žiadosti 
 

Ing. Zvolenská sa predstavia ako zástupca obyvateľov časti Horná Vrbina. Na zasadnutie OZ 

prišla s prosbou o pomoc pri riešení problému s cestnou komunikáciou v tejto oblasti. 

Povedala, že už vlani riešila problém s pani starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou. V tejto 

časti obce je cesta vo veľmi zlom stave, ide o prašnú cestu, ktorú využívajú mnohí návštevníci, 

ktorí nie sú obyvateľmi obce. Jazdia neprimeranou rýchlosťou, spôsobujú veľkú prašnosť, 

ohrozujú chodcov a ničia vozovku. V decembri obyvatelia vysypali najväčšie jamy 

makadamom, dnes je cesta v rovnako zlom stave ako pred úpravou. Dažde situáciu ešte 

zhoršujú. Ako zástupca obyvateľov by chcela požiadať OZ o inštaláciu dopravného značenia, 

ktoré by regulovalo rýchlosť, prípadne riešilo zákaz vjazdu pre nerezidentov, alebo 

zjednosmernilo ulice. Je tu množstvo kolízií, hlavne cez víkend, keď ľudia idú na hrádzu a do 

bufetu. Chcela by vedieť, či je možné inštalovať retardéry, alebo inak riešiť situáciu? Opäť 

pripomenula, že rezidenti si sami platia náklady na úpravu cesty. Pani starostka požiadala 

poslancov, aby sa vyjadrili. Predtým však uviedla, že sa jej podarilo pre obec získať 500 ton 

drveného asfaltu, ktorý bude použitý na cestu k zberovému dvoru. Podľa výpočtov bude 

dostatok aj na vysypanie výmoľov cesty na Hornej Vrbine. O slovo požiadala poslankyňa Mgr. 

Jarmila Tomečková. Ako obyvateľka tejto časti obce sa k tejto otázke vyjadrila už niekoľko krát 

a jej stanovisko je všetkým dobre známe. Pani starostka uviedla, že z vlastnej skúsenosti môže 

povedať, že nedodržiavanie jednosmerky si všimla hlavne u obyvateľov Hornej Vrbiny, cudzí 

to zvyčajne dodržiavajú. Opäť pripomenula, že cesta sa vysype, čím sa ale zvýši a niektoré 

pozemky sa môžu tým pádom dostať pod úroveň cesty. Povedala, že toto obec môže urobiť, 

ale určite nemôže cestu uzavrieť. Do debaty vstúpila poslankyňa Ing. Anna Paráková. 

Povedala, že všetci obyvatelia obce Hamuliakovo si riešili prístupovú cestu k vlastným 

nehnuteľnostiam vo vlastnej réžii. K otázke uzavretia cesty uviedla, že ak by došlo k uzavretiu 

tejto cesty, mohli by o podobné riešenie žiadať ostatní obyvatelia obce, napr. na ulici pri 

kostole, kde denne prechádza omnoho viac návštevníkov. Táto predstava je nereálna. 

Prítomní rozoberali problematiku, pani starostka uviedla, že osadenie dopravných značiek 

podlieha dopravnému projektu, ktorý je potrebné zaplatiť a tiež sa pýta, či má význam dať 

osadiť značky, ktoré nebude nik rešpektovať. Poslanec Štefan Olajec sa opýtal, či majú všetci 

obyvatelia Hornej Vrbiny rovnaký názor na túto problematiku. Navrhol, aby sa spravil 

prieskum a až na základe toho sa dal vypracovať projekt na dopravné značenie. Ing. Zvolenská 

s týmto návrhom súhlasila.  

Na záver tohto bodu si ešte zobrala slovo pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová. Povedala, 

že v súvislosti s Hornou Vrbinou je potrebné zdôrazniť, že podľa rozhodnutia o ochranných 

pásmach vodárenského zdroja je zákaz výstavby rekreačných domov a iných objektov. Napriek 

tomu tam k výstavbe dochádza. Tieto čierne stavby sú nepovoliteľné a budú sa za ne udeľovať 
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pokuty. Legalizácia nebude nikdy možná a bude dochádzať aj k nariadeniu ich odstránenia. 

Touto cestou chcela upozorniť stavajúcich, že čím  väčšia bude stavba, tým vyššia bude ich 

škoda.          

 

 

K bodu 16. Rôzne 
 

16.1 Cenová ponuka – prístrešok autobusovej zastávky. Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 23-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí  
- s cenovou ponukou spoločnosti ABRIS-SK s.r.o., V.I. Čapajeva 249/17, 07101 

Michalovce IČO: 51860490 v zastúpení p. Róberta Boroviča na prístrešok autobusovej 
zastávky v hodnote 3496,60 euro (slovom tritisícštyristodevätdesiatšesť euro 
šesťdesiat centov),  

- s uzavretím kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva 
k prístrešku autobusovej zastávky za celkovú kúpnu cenu 3496,60 euro(slovom 
tritisícštyristodevätdesiatšesť euro šesťdesiat centov). Predávajúci: ABRIS-SK s.r.o., V.I. 
Čapajeva7 249/17, 07101 Michalovce IČO: 51860490, kupujúci: obec Hamuliakovo, 
Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 00 304 751. 

 
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)  

 

16.2 Žiadosť pani Barbory Švorcovej. Pani Švorcová z ulice Lipová (nájomné byty) poslala 
žiadosť o povolenie namontovania klimatizačnej jednotky. Keďže takýmto žiadostiam bolo 
v minulosti vyhovené, pani starostka odporučila žiadosti vyhovieť. Bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 24-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti pani Barbory Švorcovej 
o povolenie namontovania klimatizačnej jednotky do nájomného bytu v bytovom dome 
Lipová 485/3, 90043 Hamuliakovo. 
 
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 17. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ, poďakovala za účasť. 

Navrhla, aby sa nasledujúce zasadnutie OZ konalo 26.04.2022. Do návrhovej komisie sa 

prihlásila poslankyňa JUDr. Mária Fejes.   
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Zapísala:  ........................................................   

Ing. Simona Lacková  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

Overovatelia:  ....................................................                       .....................................................                                                  

          Ing. Darina Balková      P. Štefan Olajec  

     


