
Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo 

konaného dňa 23. 11. 2022. 

_________________________________________________________________________  

Prítomní poslanci: p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona Lacková, 

Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková 

Ďalší prítomní: JUDr. Soňa Gašková – právna zástupkyňa obce, 

  Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka obce, 

Mgr. Eva Koricina - zapisovateľka  
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa starostky o stave rozpracovaných projektov a zámerov  

5. Voľba zapisovateľa obecného zastupiteľstva a odmeny za činnosť zapisovateľa  

6. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce  

7. Plat starostky podľa § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z  

8. Ustanovenie komisií a voľba ich predsedov  

9. Organizačná štruktúra obecného úradu  

10. Delegovanie člena rady Materskej školy za zriaďovateľa  

11. Pridelenie nájomného bytu  

12. Chodník Družstevná-Rybárska – kúpna zmluva  

13. Zámer prevodu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – Vodohospodárska 

výstavba  

14. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

15. Žiadosť o súhlas s výrubom stromov  

16. Žiadosť OZ Bez farieb  

17. Rôzne  

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

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. Pani zástupkyňa starostky obce Ing. Juliana Krajčírová otvorila 

zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:55, privítala poslancov a ostatných prítomných. Oznámila, že 

pani starostka obce sa pred rokovaním ospravedlnila, z toho dôvodu je ona poverená vedením 

zastupiteľstva (na základe písomného poverenia zo dňa 10.11.2022).  

K bodu 2: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia: Mgr. Jarmila Tomečková, Ing. Juliana Krajčírová 

Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Paráková, p. Ladislav Kránitz,  

Hlasovanie:  

za: 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona Lacková, Ing. 

Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

  

 

K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia. 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že program zasadnutia bol riadne zverejnený 

a opýtala sa prítomných poslancov, či nemajú pozmeňujúce návrhy. Pani Mgr. Jarmila Tomečková 

predniesla pozmeňujúci návrh, nahradiť z dôvodu neprítomnosti pani starostky bod č.4: Správa starostky 

o stave rozpracovaných projektov a zámerov, bodom č.4: Správa hlavnej kontrolórky z následnej 



finančnej kontroly č.2/2022, ktorá bola doručená dodatočne pred zasadnutím ale poslanci si ho stihli 

naštudovať. Všetci poslanci súhlasili so zmenou programu.   

 

Program rokovania: 

1.     Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly č.2/2022  

5. Voľba zapisovateľa obecného zastupiteľstva a odmeny za činnosť zapisovateľa  

6. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce  

7. Plat starostky podľa § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z  

8. Ustanovenie komisií a voľba ich predsedov  

9. Organizačná štruktúra obecného úradu  

10. Delegovanie člena rady Materskej školy za zriaďovateľa  

11. Pridelenie nájomného bytu  

12. Chodník Družstevná-Rybárska – kúpna zmluva  

13. Zámer prevodu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – Vodohospodárska 

výstavba  

14. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

15. Žiadosť o súhlas s výrubom stromov  

16. Žiadosť OZ Bez farieb  

17. Rôzne  

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

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly č.2/2022. Správa je prílohou č. 1 

k tejto zápisnici. Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo zobralo na vedomie Správu hlavnej 

kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 73-OZ/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce 

Hamuliakovo z následnej finančnej kontroly č. 2/2022 

  

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

K bodu 5: Voľba zapisovateľa obecného zastupiteľstva a odmeny za činnosť zapisovateľa 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Eva 

Koricina, odmena za činnosť zapisovateľky bola navrhnutá vo výške 140,- eur brutto/zasadnutie. 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 74-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo A/určuje Mgr. Evu Koricina za zapisovateľku pre rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo a súčasne B/ odsúhlasuje odmenu za činnosť zapisovateľa 



pozostávajúcu z prítomnosti na zasadnutí a následného spracovania zápisnice vo výške 140,- Eur brutto 

/ zasadnutie. 

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 6: Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce  

Pani Mgr. Jarmila Tomečková uviedla, že pani starostka pracovala veľmi intenzívne, práce bolo naozaj 

veľa. Osobne by ju potešilo, keby mala pani starostka menej dní nevyčerpanej dovolenky kvôli tomu, 

že si myslí, že odpočinok je veľmi dôležitý. Podotkla, že samozrejme s preplatením dovolenky nemá 

žiadny problém. 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 75-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 32 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 

2021/2022 starostke obce Hamuliakovo p. Ing. Ludmile Goldbergerovej. 

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

K bodu 7: Plat starostky podľa § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z 

Pani Ing. Anna Paráková doplnila, že poslanci o plate diskutovali a dohodli sa. Pre občanov chce uviesť 

informáciu, aby odzneli absolútne čísla: priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je 1211 

eur a tá sa podľa počtu obyvateľov prenásobí koeficientom 2,2; to znamená, že ten základ je 2665 eur. 

Tých 45 % navýšenia, to je 1200 eur k tomu, teda celkový príjem je 3865 eur. 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že si vážia prácu pani starostky a práve preto 

sa rozhodli, že jej zvýšia plat oproti minulému volebnému obdobiu. Urobila toho veľa a obec naozaj 

smeruje dobrým smerom. Tiež berú na vedomie a do úvahy to, že sme v kríze. 

  

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 76-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo určuje Ing. Ludmile Goldbergerovej, starostke obce 

Hamuliakovo, v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s poukazom na 

§ 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest plat za výkon funkcie starostky obce Hamuliakovo ako súčin nasledovných hodnôt: 

- suma priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle 

§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest (ďalej len ako „zákon“) a  

- násobok podľa príslušnej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov obce Hamuliakovo v zmysle 

§ 4 ods. 1 zákona 

a rozhodlo, že plat Ing. Ludmily Goldbergerovej za výkon funkcie starostky obce Hamuliakovo sa 

v zmysle § 4 ods. 2 zákona zvyšuje o 45 %. 

 



Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 8: Ustanovenie komisií a voľba ich predsedov 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že sa poslanci dohodli, že zriadia komisiu, 

ktorá aj v minulosti fungovala a mala zmysluplnú náplň, teda Komisiu pre výstavbu, územné plánovanie 

a dopravu.  

Pani Ing. Anna Paráková sa vyjadrila, že by chcela pokračovať v práci uvedenej komisie a na najbližšom 

zasadnutí navrhne jej členov k schváleniu.  

Pani Mgr. Jarmila Tomečková uviedla, že chcú v budúcnosti také komisie, ktoré majú zmysel a budú 

vytvárané podľa potreby a nielen mať komisie na papieri. Pán Kránitz sa stotožňuje s týmto názorom.   

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 77-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove zriaďuje Komisiu pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

A. určuje náplň práce komisie, a to úlohy v zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z.z 

B. volí  predsedu komisie: p. Ing. Anna Paráková 

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 9: Organizačná štruktúra obecného úradu 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že sa chcela pani starostky spýtať 

k organizačnej štruktúre. Uviedla, že vie, že sa zriaďuje pozícia prednostu úradu. Pani Ing. Anna 

Paráková sa spýtala pani právnej zástupkyne obce JUDr. Soni Gaškovej, čo ak by nezobrali na vedomie 

dané uznesenie. Pani právna zástupkyňa uviedla, že sa jedná o interný akt starostky vydať organizačný 

poriadok a ona má o tom poslancov iba informovať.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 78-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove berie na vedomie v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení informáciu starostky obce Hamuliakovo o zmene 

organizačnej štruktúry obecného úradu v Hamuliakove s účinnosťou od 1.12.2022 podľa predloženého 

materiálu.  

 

Schválené v počte hlasov 4 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Simona Lacková, Mgr. 

Jarmila Tomečková)  

proti : 0  

zdržal sa: 3 (p. Ladislav Kránitz, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková)  

 

K bodu 10: Delegovanie člena rady Materskej školy za zriaďovateľa 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla potrebu odvolania pani Ing. Dariny Balkovej, 

nakoľko sa tejto funkcie vzdala a je potrebné ju nahradiť. Navrhnutá bola pani Mgr. Natália Balková. 

Pani Ing. Jarmila Tomečková sa spýtala pani právnej zástupkyne JUDr. Soni Gaškovej, či je možné 

v rámci jedného a toho istého uznesenia odvolať aj delegovať člena. Pani právna zástupkyňa vysvetlila, 

že je to možné, pokiaľ sa na tom poslanci zhodnú. Poslanci súhlasili.   

 

 

 



Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 79-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. 1, ods. 5,  

ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov odvoláva delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri 

Materskej škole, Dunajská 248/12b, Hamuliakovo: Ing. Darina Balková s účinnosťou 23.11.2022 

a deleguje zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Dunajská 248/12b, Hamuliakovo: 

Mgr. Natália Balková s účinnosťou 24.11.2022 

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 11: Pridelenie nájomného bytu 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová vysvetlila, že existuje bodovací systém, na základe 

ktorého bol zostavený poradovník uchádzačov. Pani Mgr. Jarmila Tomečková uviedla, že štandardne 

prideľujeme byt na 6 mesiacov a následne sa zmluva obnovuje. Zároveň žiadala o overenie správnosti 

dátumu pridelenia bytu. Dátum bol overený u zamestnanca obecného úradu a je od 1.12.2022. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 80-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo schvaľuje poradovník uchádzačov pre pridelenie 

trojizbového bytu na Lipovej ulici č. 483/11 byt 5A a súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na 6 

mesiacov od 01.12.2022  

 
 Meno žiadateľa Dátum PŽ Kategória Splnenie 

kritérií 

Bodovanie Poradovník 

1 Nikola Futóová 5.10.2022 2 dospelé osoby + 2 deti Áno 11 1 

2 Alexander Molnár 9.2.2022 2 dospelé osoby + 1 dieťa Áno 7 2 

3 Eduard Kubík 9.2.2022 1 dospelá osoba Áno 7 3 

4 Mariana Brindzáková 22.4.2022 2 dospelé osoby + 2 deti Áno 7 4 

5 Brigita Bergerová 31.1.2022 1 dospelá osoba + dieťa Áno 5 5 

6 Anamária Mezzeyová 30.8.2022 1 dospelá osoba Áno 3 6 

7 Elena Ponechalová 5.9.2022 1 dospelá osoba Áno 3 7 

8 Ján Krnáč 12.7.2022 1 dospelá osoba nie - bez TP 7  

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 12: Chodník Družstevná-Rybárska –  kúpna zmluva 

Pani Ing. Anna Paráková sa vyjadrila, že toto rieši pani starostka, jedná sa o chodník smerom do 

Kalinkova a cieľom kúpnej zmluvy je nadobudnúť pozemky pod budúcim chodníkom.  

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová skonštatovala, že sú poslanci oboznámení s obsahom 

kúpnej zmluvy a nemajú k nej pripomienky.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 81-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod 

verejnoprospešnou stavbou „Chodník popri ceste III/1056 v obci Hamuliakovo“ uzatvorením Kúpnej 



zmluvy medzi Obec Hamuliakovo,  

so sídlom: Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 00 304 751 (Kupujúci) a  spoluvlastníkmi 

(Predávajúci 1 - 9) predmetných nehnuteľností špecifikovaných nižšie (Pozemok 1 a Pozemok 2) za 

cenu určenú znaleckým posudkom znalca Ing. Miloš Encinger PhD, Magnezitová 2, 84107 Bratislava, 

evidenčné číslo znalca 910695 zo dňa 12.5.2021, č. posudku 44/2021, pričom všeobecná hodnota 

Pozemkov bola určená nasledovne: 3,52 EUR/1m2. 

Špecifikácia predmetu prevodu: Pozemok č. 1: pozemok parc. 770/395  reg. C, druh pozemku: orná 

pôda, o výmere 124 m2, katastrálne územie Hamuliakovo, vlastnícke právo evidované na LV č. 3042 

Okresným úradom Senec, odbor katastrálny, pričom predmetom prevodu je spoluvlastnícky podiel 

851/119108  každého z Predávajúcich 1-9 z  Pozemku 770/395, kde spoluvlastníckemu  podielu 

každého z Predávajúcich 1- 9 zodpovedá 0,886  m2. Pozemok č. 2: pozemok parc. 770/397 reg. C, 

druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 12 m2, katastrálne územie Hamuliakovo, vlastnícke právo 

evidované na LV č. 3042 Okresným úradom Senec, odbor katastrálny, pričom predmetom prevodu je 

spoluvlastnícky  podiel 851/119108  každého z Predávajúcich 1- 9 z  Pozemku 770/397, kde 

spoluvlastníckemu  podielu každého z Predávajúcich 1- 9 zodpovedá 0,086 m2.  

Predávajúci: 

1. Mária Mrázová,  

trvale bytom: Hlavná 12/23, 900 43 Hamuliakovo 

2. Eva Némethová,  

trvale bytom: Hornoštálska cesta 244/32, 930 10 Dolný Štál 

3. Pavel Mráz, Bc. 

trvale bytom: Horná Potôň 315, 930 36 Benkova Potôň 

4. Agneša Dávidová,  

trvale bytom: Hlavná ulica 43/31, 929 01 Veľké Dvorníky 

5. Anna Bednáriková,  

trvale bytom: Hlavná 12/23, 900 43 Hamuliakovo 

6. Marián Mráz,  

trvale bytom: Malogútorská 291/2, 900 43 Hamuliakovo 

7. Monika Szabóová,  

trvale bytom: Hlavná 1123/29A, 900 44 Tomášov 

8. Michal Mráz,  

trvale bytom: Nová 650/2, 900 44 Tomášov 

9. Veronika Mrázová,  

trvale bytom: Nová 650/2, 900 44 Tomášov 

Kúpna cena:  určená v zmysle znaleckého posudku, kúpna cena spoluvlastníckeho podielu každého 

z Predávajúcich 1 – 9 zodpovedá alikvotnej časti jeho spoluvlastníckeho podielu a všeobecnej hodnoty 

nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom/1 m2 .  

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 13: Zámer prevodu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – Vodohospodárska 

výstavba  

 

Pani Ing. Anna Paráková vysvetlila, že Vodohospodárska výstavba zrejme potrebuje zabezpečiť údržbu 

v rámci ochranného pásmo. Pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková sa vyjadrila, že sa jedná 

o dôvody hodné osobitného zreteľa, cena bola určená znaleckým posudkom a z právneho hľadiska 

nevidí prekážku v schválení uznesenia. 

 

 



Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 82-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ú h l a s í so zámerom obce vykonať prevod majetku 

obce nasledovne:  

Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „kúpna zmluva“) sú nasledovné nehnuteľnosti nachádzajúca sa 

v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec:  

- pozemku parc. č. 1045/3 registra „E“ KN – ostatná plocha o výmere 46 m²; spoluvlastníckemu 

podielu v ideálnej časti ½ zodpovedá pozemok o výmere 23 m2 (ďalej len „spoluvlastnícky 

podiel“). Zo spoluvlastníckeho podielu bola geometrickým plánom č. 16062015 pod č. 

úradného overenia 1877/2015 (ďalej len „Geometrický plán“) pre stavbu Sústava vodných diel 

Gabčíkovo G-N, objekt č. 1-11.105 – ochranné pásmo ľavostranného priesakového kanála 

odčlenená parcela 246/20 o výmere 11  m2 , podiel obce ½ ; 

- pozemku parc. č. 246/11 registra „C“ KN – ostatná plocha, z pozemku bola Geometrickým 

plánom pre stavbu Sústava vodných diel Gabčíkovo G-N, objekt č. 1-11.105 – ochranné pásmo 

ľavostranného priesakového kanála odčlenená parcela 246/22 o výmere 180  m2 podiel obce 

1/1; 

- pozemku parc. č. 246 registra „E“ KN – ostatná plocha, z pozemku bola Geometrickým plánom 

pre stavbu Sústava vodných diel Gabčíkovo G-N, objekt č. 1-11.105 – ochranné pásmo 

ľavostranného priesakového kanála odčlenená parcela 246/21 o výmere 5  m2 podiel obce 1/1; 

pre novovzniknuté parcely o celkovej výmere 190,5 m2 ďalej len  „predmet prevodu“.  

Všeobecná hodnota predmetu prevodu bola určená v súlade s ust. § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení v spojení s ustanoveniami vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov znaleckým posudkom znalca: Ing. Daniel 

Cibuľa, č.113/2021, zo dňa 05.11.2021 vo výške 12,71 EUR/1 m2 , a to predstavuje pri výmere 190,5 

m2 celkovo cenu 2.421,26 EUR za predmet prevodu (kúpna cena). 

Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa je súčinnosť obce pri vysporiadaní majetku  pre sústavu vodných 

diel Gabčíkovo – Nagymaros č. 1-11.105 ochranné pásmo ľavostranného priesakového kanála.   

Prevod sa uskutoční na kupujúceho:  Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 842 04 Bratislava, 

IČO: 00 156 752.  

 

Schválené v počte hlasov 7 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona 

Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 14: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že bol návrh poslancom zaslaný mailom a sú 

s jeho obsahom oboznámení. Ďalej uviedla, že návrh sa teraz iba odsúhlasuje, následne bude zverejnený 

obvyklým spôsobom k pripomienkovému konaniu.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 83-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia obce 

Hamuliakovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

 

Schválené v počte hlasov 6 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Simona Lacková, Ing. 

Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  



proti : 0 

zdržal sa: 1 (p. Ladislav Kránitz)  

 

 

K bodu 15: Žiadosť o súhlas s výrubom stromov  

 

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že dostali materiál, v rámci ktorého bolo, že 

sa jedná o dva stromy pred obecným úradom.  

Pani Ing. Anna Paráková požiadala o doplnenie sumy spoločenskej hodnoty stromov. S týmto názorom 

sa stotožňuje aj pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková z dôvodu určenia, v koho 

kompetencii bude posúdenie žiadosti. Tento bod sa presúva na čas, kedy bude posudok hotový.  

 

 

 

K bodu 16: Žiadosť OZ Bez farieb  

Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že OZ Bez farieb má záujem organizovať 

krúžkovú činnosť v kultúrnom dome. V súčasnosti majú krúžky v škole. Otázkou je, či chcú poslanci 

žiadosť riešiť hneď, alebo až keď bude vypracovaný cenník pre kultúrny dom, ktorý bude riešiť nájom 

nielen pre túto organizáciu ale aj pre ďalších záujemcov. 

Pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková uviedla, že by bolo vhodné, aby bol cenník pre všetky 

budovy ako príloha k VZN o nakladaní s majetkom obce. Muselo by sa to prijať procesom VZN.  

Pani Mgr. Jarmila Tomečková by potrebovala upresniť o koľko hodín skutočne žiadajú, aby bolo jasné, 

či ide o kompetenciu pani starostky alebo obecného zastupiteľstva. 

Úloha pre úrad: osloviť pána Lacu, aby špecifikoval o ktoré dni a koľko hodín má OZ záujem. 

Pán Ladislav Juhos sa pýtal na reálne náklady kultúrneho domu. Pani hlavná kontrolórka uviedla, že sa 

jedná o priestor, ktorý sa využíva pre účely základnej školy, školského klubu detí, výdajne stravy 

a potreby obecného úradu a preto sa veľmi ťažko vyčíslujú reálne náklady pre jednotlivých 

používateľov. Budova nemá pridružené merače, jedine na poschodí je pridružený merač spotreby 

elektrickej energie za účelom merania spotreby tried základnej školy.  

Možnosťou je aj porovnanie podobných priestorov v okolí za účelom stanovenia primeraného 

nájomného a následné stanovenie prípadných zliav pre deti alebo občanov Hamuliakova.  

Uvedená žiadosť sa presúva. 

K druhej časti žiadosti – osadenie kontajnera 2x3 m na školskom dvore (za bankomatom). Kontajner by 

slúžil ako sklad a zároveň ako priestor na výstavy. Pani Ing. Anna Paráková a pani Ing. Juliana 

Krajčírová vyjadrili obavy v prípade osadenia kontajnera, napr. či by zostal zachovaný prístup 

záchranných zložiek.  

Pani Mgr. Jarmila Tomečková sa vyjadrila, že potrebuje viac informácií, presnejšie umiestnenie a či sa 

zachová potrebný prístup k ostatným budovám a tiež aj s ohľadom na modulovú školu o ktorej sa 

aktuálne uvažuje. Tiež požiadala pani právnu zástupkyňu o radu, ako vôbec spracovať túto žiadosť.  

Pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková ozrejmila, že sa jedná o dve možnosti: priamy nájom za 

určitú cenu na konkrétny účel alebo dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré treba dostatočne zdôvodniť. 

Vždy je to minimálne dvojkrokový proces. V prvom kroku treba vyvesiť zámer a následne po 15 dňoch 

od zverejnenia je možné ho schvaľovať.  

Pani Ing. Anna Paráková navrhla, aby komisia pozrela daný priestor za účelom preverenia, či bude 

zostávajúci voľný priestor postačovať potrebám školského dvora.  

Pani Mgr. Jarmila Tomečková navrhla, aby sa výstavy konali v priestoroch kultúrneho domu.  

Úloha: zistiť či sú priestorové možnosti školského dvora postačujúce pre osadenie kontajnera. 

 

K bodu 17: Rôzne  

 

K bodu 18: Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver  

Do návrhovej komisie pre zasadanie 14.12.2022 boli určení: pani Ing. Anna Paráková, pani Ing. Simona 

Lacková 

 



Pani zástupkyňa starostky Ing. Juliana Krajčírová poďakovala prítomným za účasť a určila termín 

nasledujúceho zasadnutia na 14.12.2022 o 18:00, o 20:02 ukončila zasadnutie OZ.    

 

 

 

Zapísala: ........................................................  

  Mgr. Eva Koricina 

 

 

 

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

Ing. Juliana Krajčírová, poverená vedením zasadnutia OZ 

 

 

 

 

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

Starostka obce: Ing. Ludmila Goldbergerová 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

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

Ing. Anna Paráková                   p. Ladislav Kránitz 


