Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo
konaného dňa 26. 04. 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 – právny 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. Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie – BVS
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
7. Závlahový systém - futbalové ihrisko
8. Žiadosť p. Budzák - stanovisko vlastníka k výrubu dreviny
9. Žiadosť p. Budzák - presun stojiska kontajnerov triedeného zberu
10. Rôzne
11. 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 hlavná
kontrolórka obce Ing. Ľubica Jančoková sa ospravedlnila. Skonštatovala, že počet prítomných
poslancov je 7 zo 7, OZ je uznášaniaschopné. Pani starostka informovala, 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:

Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz

Návrhová komisia:

JUDr. Mária Fejes

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
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neprítomný pri hlasovaní: 0
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. 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. Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie – BVS
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
7. Závlahový systém - futbalové ihrisko
8. Žiadosť p. Budzák - stanovisko vlastníka k výrubu dreviny
9. Žiadosť p. Budzák - presun stojiska kontajnerov triedeného zberu
10. Rôzne
12. 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. Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie - BVS
Pani starostka informovala, že ide o prečerpávaciu stanicu na Dunajskej Riviére, o ktorej
poslancov informovala. Prepis odberného miesta nie je v súčasnosti možný, nakoľko odberné
miesto je zazmluvnené v platnej zmluve na garantovanú výhodnú cenu elektrickej energie.
Náklady, ktoré mala obec za posledné 4 roky s tým spojené, refunduje BVS.
Bolo prijaté Uznesenie č. 25-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Zmluvu o dočasnom odbere elektrickej
energie dočasného odberateľa DEL/404/2022/BVS uzatvorenú medzi odberateľom elektrickej
energie: Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, IČO:00304751
DIČ: 202066094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou a dočasným
odberateľom elektrickej energie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská
48, 826 46 Bratislava v zastúpení JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a Ing. Ladislav
Kizak, člen predstavenstva. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán
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pri dočasnej dodávke a odbere elektrickej energie na odbernom mieste dočasným
odberateľom za podmienok uvedených v zmluve.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Pri rozpočtovom opatrení ide navýšenie rozpočtu obce o čiastku zo zmluvy s BVS (uznesenie c.
25/2022). Pani starostka požiadala poslancov, aby za túto sumu boli zakúpené LED svietidlá
pre verejné osvetlenie ulíc Topoľová a Vrbová. Je to suma, s ktorou sa nerátalo a považuje za
hospodárne ju investovať do zníženia spotreby elektrickej energie.
Boli prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 26-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022.
Znenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022 je prílohou zápisnice.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
Uznesenie č. 27-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje nákup 21 ks LED svietidiel v zmysle cenovej
ponuky firmy LIGHTECH spol. s r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, IČO: 35 796 332 za
cenu 3 754,80 EUR s DPH
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)

K bodu 6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
Pani starostka povedala, že zriaďovateľ má povinnosť delegovať zástupcov do Rady školy pri
ZŠ a Rady školy pri MŠ. Čo sa týka MŠ, tam bola riaditeľka menovaná nedávno, pri ZŠ bude
voľba riaditeľa prebiehať do júna 2022. Do Rady školy boli menovaní delegáti ako je uvedené
v uznesení:
Uznesenie č. 28-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo, v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia §24, §25
ods. 5, ods. 8, ods. 9, ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
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a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov deleguje zástupcov
zriaďovateľa do:
a) Rady školy pri Základnej škole, Dunajská 126/16A, Hamuliakovo
Mgr. Eva Koricina
Ing. Juliana Krajčírová
Mgr. Jarmila Tomečková
Ing. Boris Podolák
b) Rady školy pri Materskej škole, Dunajská 248/12b, Hamuliakovo
Mgr. Eva Koricina
Ing. Juliana Krajčírová
Mgr. Jarmila Tomečková
Ing. Darina Balková
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)

K bodu 7. Závlahový systém – futbalové ihrisko
SFZ schválilo dotáciu pre futbalové ihrisko obce Hamuliakovo. Pani starostka priblížila celý
proces žiadosti, schválenia i čerpania dotácie. Žiadosť bola podaná v decembri 2021, mohol ju
podať vlastník, alebo užívateľ ihriska. Keďže vo vedení ŠK prebehli zmeny a neboli ešte
k dispozícii potrebné dokumenty, na podanie žiadosti sa podujala obec ako vlastník. Po
stretnutí so zástupcami SFZ pani starostka zistila, že čerpanie obcou je omnoho zložitejšie, ako
keby dotáciu čerpal ŠK. Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová sa informovala, ako je
možné dotáciu previesť na ŠK, aby sa zjednodušil celý proces. Toto by bolo možné poskytnutím
čiastky určenej na spoluúčasť ako dotácia obce Športovému klubu. K tomu tiež Old Boys
prispejú svojou čiastkou a tak bude možné zrealizovať závlahový systém na ihrisku
v Hamuliakove - Old Boys podali žiadosť na zmenu účelu už schválenej dotácie. Pani starostka
tiež požiadala OZ o súhlas prenajať futbalové ihrisko ŠK, ktorý by mohol ďalej podľa potreby
ihrisko využívať na svoju činnosť a mal ako nájomca možnosť žiadať o rôzne druhy dotácií. Boli
prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 29-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí so zverejnením zámeru prenechať majetok
obce do užívania z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku
obcí“).
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Predmetom prenechania do dočasného užívania na základe nájomnej zmluvy podľa § 633
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník je nasledovná nehnuteľnosť nachádzajúca
sa v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec, vlastnícke právo
evidované na LV č. 383:
- pozemok parc. reg. „C“ KN č. 640/12, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14.516
m2, ďalej len „Predmet nájmu“
Prenechanie Predmetu nájmu do dočasného užívania sa uskutoční na základe písomnej
nájomnej zmluvy za výšku nájomného 1,- EUR za celú dobu nájmu, kde prenajímateľom je
Obec Hamuliakovo, so sídlom obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo
a nájomcom je Športový klub Hamuliakovo, so sídlom Pri píle 531/4, 900 43 Hamuliakovo, IČO:
31815251.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je podpora obce telesnej kultúry a športu, kde realizácia
projektu a jeho benefity presahujú ekonomické výnosy z nájmu obce pri trhových cenách.
Splatnosť nájmu: jednorazovo v deň účinnosti zmluvy na účet obce Hamuliakovo.
Doba nájmu: 60 mesiacov.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)

Uznesenie č. 30-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie dotácie Športovému klubu
Hamuliakovo, so sídlom Pri píle 531/4, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 31815251, a to z kapitoly
7.1 Dotácia na šport pre ŠK Hamuliakovo vo výške 3.000,- EUR ako spoluúčasť projektu
vybudovania automatického závlahového systému v rámci programu "EURÁ z EURA” - projekt
dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)

Uznesenie č. 31-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo zrušuje uznesenie 11/2022 z riadneho rokovania
Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo zo dňa 24.2.2022:
„Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje preplatenie nákladov na materiálové
zabezpečenie turnaja o Putovný pohár starostu v rámci Dní obce Hamuliakovo 2022 vo výške
500,- EUR pre Klub Starých pánov Hamuliakovo (Old Boys Gútor)“.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
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Uznesenie č. 32-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poskytnutie príspevku vo výške 500,- EUR
pre Klub Starých pánov Hamuliakovo (Old BoysGútor) ako spoluúčasť na projekte vybudovania
automatického závlahového systému v rámci programu "EURÁ z EURA” - projekt dobudovania
amatérskej futbalovej infraštruktúry realizovanom ŠK Hamuliakovo, Pri píle 531/4, 900 43
Hamuliakovo.
Schválené v počte hlasov 7 (Ing. Darina Balková, Ing. JUDr. Mária Fejes, Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)

K bodu 8. Žiadosť p. Budzák – stanovisko vlastníka k výrubu dreviny
Pani starostka uviedla, že ide o pozemok na parcele 360/4, kde pán Budzák kúpil rodinný dom
a požiadal stavebný úrad o určenie vjazdu. Hoci vjazd k domu je možné určiť na inom mieste,
pán Budzák by chcel mať vjazd na mieste, kde sa nachádza starý topoľ. Podľa skúmania je
strom vo vnútri prehnitý a nemá veľkú hodnotu. OZ nemá rozhodovať o výrube stromu,
žiadosť o výrub bude podaná v obci Dunajská Lužná, k žiadosti je však potrebné dodať súhlas
vlastníka pozemku, na ktorom sa strom nachádza. Tento pozemok patrí obci. Pani starostka
ešte dodala, že bude požadovať finančnú náhradu na zakúpenie novej zelene, nie náhradnú
výsadbu, nakoľko s tým obec nemá dobré skúsenosti. Pri náhradnej výsadbe občania vysádzali
dreviny nekoncepčne a chaoticky a o dreviny sa nedostatočne starajú.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 33-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s výrubom dreviny nachádzajúcej sa na p.č.
360/1 „E“ vo vlastníctve obce Hamuliakovo, vlastnícke právo v podiele 1/1 evidované na LV č.
1105, katastrálne územie Hamuliakovo, na zodpovednosť a náklady žiadateľa. Súhlas obce
Hamuliakovo ako vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa drevina nachádza nenahrádza
rozhodnutie orgánu ochrany prírody v súlade so Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
Schválené v počte hlasov 6 (JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p.
Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
Zdržala sa 1 (Ing. Darina Balková)

K bodu 9. Žiadosť p. Budzák – presun stojiska kontajnerov triedeného zberu
Táto žiadosť nadväzuje na žiadosť z bodu 8. Miesto, kde chce pán Budzák realizovať vjazd do
domu, používala doteraz obec ako stojisko kontajnerov triedeného odpadu. Podľa slov pani
starostky je so stojiskami pre kontajnery triedeného odpadu dosť veľký problém, ľudia sa
sťažujú na hluk. Požiadala preto stavebnú komisiu o pomoc pri hľadaní vhodného miesta na
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presun tohto kontajnerového stojiska. Uviedla, že o presun požiadal pán Budzák a preto by
mal všetky náklady s tým spojené hradiť sám. Predsedníčka stavebnej komisie Ing. Anna
Paráková uviedla, že členovia stavebnej komisie zmapovali všetky kontajnerové stojiska v obci
a v prípade súhlasu so zrušením kontajnerového stojiska pred pozemkom pána Budzáka,
navrhujú rozšíriť už existujúce stojisko na križovatke ulíc Kaštieľska – Nová. Stojisko by malo
byť oplotené a tým oddelené od detského ihriska, sem by sa mohla presunúť jedna časť
kontajnerov. Druhá časť by mohla doplniť stojisko na ulici Cintorínska.
O 17:50 odišla poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová
Prítomní preberali rôzne možnosti riešenia stojiska kontajnerov na triedený odpad. Mnohé
obce majú ukážkové stojiská. Obec Hamuliakovo momentálne nemá financie na podobné
záležitosti, ale v budúcnosti by sa mala aj táto otázka riešiť. Bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 34-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti pána Ing. Miroslava Budzáka,
zaevidovanej dňa 6.4.2022 pod č. 846, o presun kontajnerového stojiska na Dunajskej ulici
pred pozemkom parc. č. 360/4.
Časť kontajnerov bude presunutá na existujúce kontajnerové stojisko pri vjazde na ulicu Nová
a časť kontajnerov na existujúce kontajnerové stojisko na ul. Cintorínska. Presun kontajnerov,
vrátane vybudovania stojiska na Kaštieľskej ulici bude realizovaný na náklady žiadateľa.
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, p. Ladislav Kránitz, Ing.
Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)
Zdržal sa 1 (p. Štefan Olajec)
Neprítomná 1 (Ing. Juliana Krajčírová)

K bodu 10. Rôzne
Pani starostka sa opýtala poslancov, či majú príspevok do tohto bodu. Keďže nemali, ona
podala informáciu k situácii so zberovým dvorom a plánovanou výstavbou ZŠ. Čo sa týka
zberového dvora, pozitívne je to, že alokácia bola zvýšená z 10 mil € na 30 mil €. Problém je
ale s verejným obstarávaním, pretože firmy nie sú ochotné dať cenovú ponuku na realizáciu,
o ktorej sa nevie, kedy bude aktuálna. Isté je, že cena bude úplne odlišná od plánovanej, kvôli
zdražovaniu a doplatok obce tak bude omnoho vyšší ako vo výzve požadovaných 5%. Tiež nie
je isté, či nám peniaze pridelia, ale pani starostka povedala, že realizácia zberového dvora je
jednou z najväčších priorít obce.
V súvislosti s pozemkami pod budúcou ZŠ povedala pani starostka, že podmienka ministerstva
MŽP SR je podpísať zatiaľ len zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, aby štát mal pre budúcnosť
istotu, že obec nepredá pozemok developerovi. . Kúpa pozemku bude viazaná len na projekt
školy.
K bodu 17. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver
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Pani starostka Ing. Ludmila Goldbergerová ukončila zasadnutie OZ, poďakovala poslancom za
účasť. Navrhla, aby sa nasledujúce zasadnutie OZ konalo dňa 31.05.2022. Do návrhovej
komisie sa prihlásila poslankyňa Mgr. Jarmila Tomečková.

Zapísala:

........................................................
Ing. Simona Lacková
........................................................
Starostka obce
Ing. Ludmila Goldbergerová

Overovatelia: ....................................................
Ing. Juliana Krajčírová
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.....................................................
P. Ladislav Kránitz

