
Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo 

konaného dňa 14. 12. 2022. 

_________________________________________________________________________  

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

Ing. Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková 

Ďalší prítomní:  Ing. Ludmila Goldbergerová – starostka obce, 

Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka obce, 

Mgr. Eva Koricina - zapisovateľka  
 

Ospravedlnení: p. poslanec Ladislav Kránitz 

JUDr. Soňa Gašková – právna zástupkyňa obce, 

 

 

P R O G R A M   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. Priestory pre 1. ročník ZŠ pre školský rok 2023/2024 

6. Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu 

obce 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo 

9. Rozpočet obce Hamuliakovo na rok 2023 a s výhľadom na roky 2024 a 2025 

10. Zámer zníženia energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia a nehnuteľností obce 

11. Prevod majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – Kúpna zmluva Vodohospodárska 

výstavba 

12. Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo – projektová dokumentácia ZŠ 

13. Zásady odmeňovania poslancov 

14. Žiadosť o  stanovisko k navráteniu vlastníctva  

15. Žiadosť p. Molnár 

16. Rôzne 

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

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. Pani starostka obce Ing. Ludmila Goldbergerová otvorila zasadnutie 

obecného zastupiteľstva o 18:40, privítala poslancov a ostatných prítomných. Oznámila, že pán poslanec 

Ladislav Kránitz sa ospravedlnil pre chorobu a pani právna zástupkyňa JUDr. Soňa Gašková sa  

ospravedlnila z dôvodu pracovných povinností s tým, že ak stihne, pridá sa neskôr. Počet prítomných 

poslancov je 6, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.   

K bodu 2: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia: Ing. Anna Paráková, Ing. Simona Lacková 

Overovatelia zápisnice: p. Ladislav Juhos, Ing. Gergely Matus,  

Hlasovanie:  

za: 6 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Simona Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna 

Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 



zdržal sa: 0  

neprítomný pri hlasovaní: 1 (p. Ladislav Kránitz)  

  

 

K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia. 

Pani starostka uviedla, že program zasadnutia bol riadne zverejnený, opýtala sa prítomných poslancov, 

či majú pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali k programu ďalšie doplňujúce poznámky. Následne pani 

starostka požiadala o odsúhlasenie programu. 

 

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.Priestory pre 1. ročník ZŠ pre školský rok 2023/2024 

6.Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7.Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu 

obce 

8.Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo 

9.Rozpočet obce Hamuliakovo na rok 2023 a s výhľadom na roky 2024 a 2025 

10.Zámer zníženia energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia a nehnuteľností obce 

11.Prevod majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – Kúpna zmluva Vodohospodárska 

výstavba 

12.Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo – projektová dokumentácia ZŠ 

13.Zásady odmeňovania poslancov 

14.Žiadosť o  stanovisko k navráteniu vlastníctva  

15.Žiadosť p. Molnár 

16.Rôzne 

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

 

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: 0  

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

K bodu 4. Správa starostky o stave rozpracovaných projektov a zámerov.  V úvode pani starostka 

objasnila, že bude obecný úrad medzi sviatkami zatvorený, prvý januárový týždeň bude fungovať len 

podateľňa.  

Projekt obnovy verejného osvetlenia na Strednom hone: viac-menej ukončený, okrem dvoch miest, 

nakoľko je problém na Brezovej a Gaštanovej ulici – porucha v káblovom vedení, po ich odstránení 

budú vymenené aj ostatné svetlá.   

Chodník od Družstevnej na Rybársku: územné rozhodnutie vydané, následne sa začali vysporiadavať 

pozemky pod touto trasou. Bolo tam 91 vlastníkov, s väčšinou sme sa dohodli. Na ostatné pozemky bol 

podaný návrh na začatie vyvlastňovacieho konania na Okresný úrad v BA v novembri 2021. Napriek 

viacerým urgenciám tam tento návrh ležal takmer rok. Podali sme návrh na vyvlastnenie, sú tam dvaja 

účastníci, jedna fyzická osoba a ďalšou osobou je SPF. Prognóza okresného úradu je, že v januári  2023 



by mohol byť proces ukončený. Ak budeme úspešní a nik sa neodvolá, budeme môcť požiadať 

o stavebné povolenie na chodník.  

Zámer vybudovania nového zberného dvora: máme právoplatné stavebné povolenie. Pozemok je vo 

vlastníctve obce, aktivity bežia paralelne v dvoch konaniach. 01/2022 bola podaná žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia. Následne nás niekoľkokrát 

vyzvali o doplnenie. Posledné doplnenie bolo v 10/2022, odvtedy nemáme informáciu o stave projektu. 

Alokácia v tomto programe je 30 miliónov eur, v prípade potreby môže byť alokácia zvýšená. Je tam za 

94 miliónov eur žiadostí. Obec Hamuliakovo požiadala o 680 tisíc eur. V rovnakom programe podalo 

žiadosť aj ZOHŽO na vytrieďovaciu linku v hodnote 9 miliónov eur. Paralelne s tým prebieha verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa. VO bolo vyhlásené 31.3., dostali sme 4 ponuky, odvtedy rokujeme s prvým 

v poradí, ktorému neustále chýbali doklady, čo sme museli konzultovať s UVO, aby sme mali istotu. 

VO s týmto uchádzačom sme tento týždeň ukončili jeho vylúčením. Dnes boli hodnotiacej komisii 

rozposlané podklady druhého v poradí na kontrolu rozpočtu. Dúfam, že sa nám to podarí ukončiť skôr 

ako dostaneme nenávratný finančný príspevok. V prípade, ak bude potrebné schváliť a podpísať zmluvu 

v čase neprítomnosti pani starostky, prosí poslancov o súčinnosť.  

Vybudovanie zastávky na Dunajskej riviére, existujú dve miesta, kde môže byť zastávka umiestnená. 

Parcela spoločnosti pána Líšku a druhá je parcela spoločnosti Bala s.r.o. Zastávka ako taká sa skladá zo 

zálivu a z chodníka, ktorý tvorí nástupisko. Ten záliv v obidvoch prípadoch je umiestnený v ochrannom 

pásme komunikácie hlavnej cesty a leží na pozemku SPF. To čo potrebujeme, je získať pozemok na 

chodník, nástupisko a prístrešok. Z tých dvoch variant sa javia obidva dobré, možno na pozemku 

spoločnosti Bala s.r.o. je to lepšie v tom, že s istotou neobmedzíme žiadneho z okolitých investorov 

s výjazdom z ich parciel. Obidve tieto spoločnosti mali v minulosti zámer na týchto parcelách stavať, 

bolo potrebné sa dohodnúť na jednom spoločnom výjazde, čo sa im nepodarilo a medzičasom došlo 

k určeniu ochranného pásma a vylúčeniu akejkoľvek stavebnej činnosti. Napriek tomu majú majitelia 

určité očakávania, že budú môcť zhodnotiť svoje pozemky na určitý druh výstavby. Nevôľa vybudovať 

zastávku na ich pozemkoch pramení z obavy, že ak bude v budúcnosti výstavba povolená, aby si 

neznehodnotili možnosť prístupu. Spoločnosť Bala s.r.o. je ochotná umožniť výstavbu tejto zastávky 

s jednou zásadnou podmienkou, trvajú na poskytnutí pozemku na dobu 10 rokov a potom sa uvidí. 

Súčasťou zmluvy je, že po desiatich rokoch končí nájom a sú oprávnení žiadať odstránenie zastávky, 

resp. chodníka, lebo ten záliv bude na pozemku SPF. Zastávka bude stáť podľa hrubých odhadov 

projektanta okolo 60 tisíc eur. Otázkou je či sa pustiť do budovania zastávky za týchto podmienok.  

Projekt zníženia energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia a prevádzky obecných budov, 

máme predbežnú ponuku na výmenu všetkých osvetlení: Dunajská riviéra, Pri píle, Družstevná, 

Rybárska, Korytárska, Poľná, Buková. Je to suma zhruba 88 tisíc eur, ďalej je momentálne 

spracovávaný projekt osadenia fotovoltiky na športovú halu, kde by toto napájanie slúžilo pre potreby 

materskej škôlky, a to kuchyne, prevádzky mš a v treťom rade prevádzky telocvične. Projektanti sa 

snažia zoptimalizovať počet panelov tak, aby cena a výkon boli v najlepšom pomere, momentálne to 

vychádza do sumy 30 tisíc eur. Tieto náklady je možné prefinancovať z pôžičky z Environmentálneho 

fondu, bližšie v bode 10. Doba splácania sa dá nastaviť tak, aby výška splátky bola nižšia ako dosiahnutá 

úspora. Úroková miera je 0,1% p.a., nezarátava sa do dlhu obce.  

Základná škola: právoplatné územné rozhodnutie, komplikovaná stavba, okrem vlastnej budovy školy 

riešime elektrickú prípojku, premostenie kanála, križovatku, parkoviská, vodovod, kanalizáciu, väčšie 

množstvo stav. objektov. Stanoviská k dvom skupinám stavebných objektov a to sú líniové stavby a NN 

prípojka. Ďalšia skupina budú vodné stavby, ktoré bude povoľovať Okresný úrad Senec a posledným 

objektom bude vlastný objekt ZŠ, ktorý bude povoľovať obec Dunajská Lužná. Bola vydaná výzva 



z Plánu obnovy na základné školy, stretnutie na Úrade vlády, ktorý toto gestoruje. Momentálna alokácia 

je iba 30 miliónov eur, čo pri cene 13.750 eur znamená iba 2000 miest pre žiakov v základných školách. 

Oprávnených je 37 okresov, pričom iba v okrese Senec je potrebné dobudovať štyri školy. Ďalšia 

podmienka Plánu obnovy je vyššia miera energetickej úspory nových budov, teda v energetickej triede 

A0 - 20%, z toho dôvodu bolo potrebné vyriešiť celé vykurovanie nanovo teplovzdušnými čerpadlami, 

fotovoltiku, inú protipožiarnu ochranu, iné rozvody elektriky, iný typ zateplenia, prepracovať väčšinu 

výkresov, čo spôsobilo isté meškanie a práce navyše, preto je aj v bode 12 zaradený dodatok č.1 – 

navýšenie ceny za projekt a predĺženie času dodania projektu. Aktuálne vybavujeme stanoviská 

k vydaniu stavebného povolenia.  

K bodu 5 Priestory pre 1. ročník ZŠ pre školský rok 2023/2024 

Budúci šk. rok: podľa evidencie obyvateľov budeme mať 62 školopovinných detí, cca 10 – 12 detí bude 

mať opätovne odloženú školskú dochádzku. Situácia je taká, že pre 50 detí, (2 prvé triedy) nemáme 

priestory. Pani starostka mesiace hľadá možnosti umiestnenia týchto tried, jednou z možností bolo 

presťahovať poštu. Pošta je ochotná platiť max.36 eur/m2/rok a očakávajú, že zvyšok zafinancuje obec 

Hamuliakovo. Tento priestor sa nám nepodarí uvoľniť. Pani starostka spolu s pani riaditeľkou 

Maschkanovou navštívili obec Miloslavov, ktorá obdobnú situáciu vyriešila modulovými kontajnermi, 

kde platia nájom a majú tam triedy na jazyky a krúžky. Začali sme zisťovať možnosť umiestnenia 

takýchto modulov na náš školský dvor a po konzultácii s RUVZ sme zistili, že nároky RUVZ sú také 

isté ako na stabilnú triedu. S projektantom sme riešili možnosť osadenia modulov „prilepením“ k starej 

budove ZŠ, avšak problém je svetlo, výška, záchody, umývadlá atď. Uskutočnilo sa aj stretnutie 

s rodičmi budúcich prvákov, do januára majú nahlásiť záujem. Ak by sme tieto moduly chceli osadiť, 

bude to stáť asi 12 tisíc eur za projekt a vlastné moduly stoja zhruba 200 tisíc eur (9 kontajnerov pre dve 

triedy). Pri cene 200 tisíc eur a viac, (lebo treba prerobiť v starej škole záchody, kotolňu, kanalizačnú 

prípojku) by to znamenalo, že si odčerpáme balík peňazí, ktoré budeme potrebovať na spoluúčasť pri 

výstavbe novej budovy ZŠ. Odporúčanie BSK je počkať na stanovisko. Pani starostka prosí poslancov 

o mesiac času na zistenie ďalších informácií, aby sme realizovaním modulovej školy neohrozili 

možnosť získania financovania na výstavbu ZŠ na Dunajskej riviére. 

Zároveň uviedla, že oslovila pána starostu obce Kalinkovo a jeho zástupcu za účelom preverenia 

možnosti uzatvorenia dočasného školského obvodu so ZŠ Kalinkovo, podľa predbežných informácií by 

tam mali pre naše deti miesto na určité obdobie. Budú to preberať na najbližšom zasadnutí OZ, pričom 

je potrebné dohodnúť aj spôsob financovania a podobné záležitosti. Čiže aj toto je možnosť riešenia pre 

naše deti. Pán poslanec Ing. Gergely Matus sa dotazoval, či by ten spomínaný priestor, ktorý bol 

ponúknutý pošte, bol vhodný pre potreby prvákov. Pani starostka odpovedala, že tento priestor nie je 

vhodný z pohľadu hygieny, sú tam malé okná a bolo by potrebné dobudovať rozsiahle hygienické 

zázemie pre deti aj personál. Pán Juhos sa vyjadril, že ak by sme mali mať problém s dofinancovaním 

výstavby novej školy, bolo by najrozumnejšie riešenie nájsť priestor pre tieto deti v Kalinkove a nie 

budovať nejaké dočasné riešenie, ktoré ani nemusí byť vyhovujúce z hľadiska kvality vyučovania. Pani 

Ing. Tomečková sa pýta, či by sa Kalinkovo týkalo iba časti prvákov alebo všetkých. Pani starostka sa 

vyjadrila, že ani ten priestor, ktorý vieme zabezpečiť by sa nedal prehlásiť za kmeňovú triedu. Zároveň 

je problémom aj to, na základe čoho sa rozhodneme, ktoré deti necháme tu a ktoré pošleme do 

Kalinkova. Nasledujúce tri roky nám budú chýbať štyri triedy. Ak nám deti nezoberú do Kalinkova, 

momentálne je spádovou školou škola v Bratislave, Na pántoch. Pani starostka požiadala o čas na 

zistenie informácií z BSK a tiež dorokovanie podmienok s obcou Kalinkovo.     

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 84-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie informáciu o riešení priestorov pre 1. 

ročník ZŠ pre školský rok 2023/2024.  



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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

K bodu 6 Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo o  miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Pani starostka informovala, že návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli, na elektronickej 

úradnej tabuli a webovom sídle obce a počas pripomienkového konania prišla jedna pripomienka. Jedná 

sa o Hamikovo OZ, pripomienka sa týka navrhovanej sadzby dane zo stavieb určených na športové 

účely. Pán Líška navrhuje zmenu sadzby úľavy z 25% na 75% . V rámci procesu schvaľovania VZN je 

OZ povinné sa zaoberať všetkými pripomienkami a vysporiadať sa s nimi schválením alebo 

neschválením znenia návrhu zaslaného v pripomienke.  

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 85-OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje pozmeňujúci návrh OZ  Hamikovo v zastúpení p. 

Martinom Liškom k VZN obce Hamuliakovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a to: navrhovanú sadzbu 25% pre úľavu na dani zo stavieb určených 

pre športové účely (§ 8, odst. 2) navrhuje určiť sadzbou vo výške 75 %. 

  

Schválené v počte hlasov 5 (p. Ladislav Juhos, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Simona Lacková, Ing. 

Gergely Matus, Ing. Anna Paráková)  

proti : 0 

zdržal sa: 1 (Mgr. Jarmila Tomečková)  

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Pani starostka informovala, že pozmeňujúci návrh OZ Hamikovo bude zapracovaný do VZN obce 

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

odpady a spýtala si, či má niekto ďalší pozmeňujúci návrh k vyvesenému návrhu VZN. Poslanci nemali 

iné pozmeňujúce návrhy. 

 

Poslanci prijali VZN: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 

č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení pozmeňujúceho návrhu podľa uznesenia č. 85/2022.  

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

K bodu 7: Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o poskytovaní finančných príspevkov z 

rozpočtu obce 

 

Návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle obce a 

k návrhu neprišli žiadne pozmeňujúce návrhy. Pani starostka sa spýtala, či má niekto pozmeňujúce 

návrhy. Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. 



Poslanci prijali VZN: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 obce 

Hamuliakovo  o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

K bodu 8: Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo 

 

Návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradne tabuli a webovom sídle obce 

Hamuliakovo. K návrhu neprišli žiadne pozmeňujúce návrhy. Pani starostka sa spýtala, či má niekto 

pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. 

 

Poslanci prijali VZN: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo  

č. 9/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 

a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Hamuliakovo. 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

 

K bodu 9: Rozpočet obce Hamuliakovo na rok 2023 a s výhľadom na roky 2024 a 2025 

 

Pani starostka uviedla, že návrh rozpočtu bol riadne vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradnej 

tabuli a webovom sídle obce Hamuliakovo. Počas pripomienkového konania neprišli žiadne 

pripomienky v zákonom predpísanej forme. Prišla však žiadosť ŠK Hamuliakovo o dotáciu pre športový 

klub. Táto žiadosť o dotáciu sa riadi VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a žiadosť musí mať 

náležitosti definované týmto VZN. Z tejto žiadosti sa dá odvodiť požiadavka športového klubu ŠK 

Hamuliakovo na úpravu kapitoly Dotácie na šport. V tejto chvíli, kedy nie je známy vplyv schváleného 

daňového bonusu na príjmy obcí a miest navrhuje OZ, aby túto žiadosť zobrala na vedomie s tým, že ak 

bude rozpočet napĺňaný vo vyššej výške ako sa predpokladá, bude možné príslušnú kapitolu upraviť 

rozpočtovým opatrením. Pán Juhos si overoval, či táto dotácia je mimo tých ďalších nákladov, ktoré 

obec hradí, napr. náklady na kosenie a podobne. Pani starostka potvrdila, že toto je mimo týchto 

nákladov. V minulom roku dostali športový klub a starí páni dotácie spolu vo výške 6000 eur, pričom 

aj v pôvodne schválenom rozpočte bolo 3000 eur a následne sa rozpočtovým opatrením dotácia 

navýšila. Zároveň uviedla, že obec Hamuliakovo podporuje športovcov, náklady kosenie (pohonné 

hmoty, mzda pracovníka), elektrina a voda v šatniach. V roku 2023 nás čaká výmena bojlera, čo je tiež 

nepriama dotácia športu.   

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 86-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie žiadosť ŠK Hamuliakovo o finančnú 

dotáciu vo výške 7110,- euro  



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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Pani starostka požiadala pani hlavnú kontrolórku, aby poskytla obecnému zastupiteľstvu stanovisko 

k návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2023 – 2025 a k návrhu programového rozpočtu 

obce na rok 2023. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Obecné 

zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo zobralo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Hamuliakovo. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 87-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Hamuliakovo k návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2024-2025 a k návrhu 

programového rozpočtu obce na rok 2023. 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Pani starostka uviedla, že zmena zákona nám dovoľuje veľa, napriek tomu je potrebné žiť z toho čo nám 

príde a nežiť z toho, čo sme si ušetrili. Máme v pláne rôzne investície a preto si myslí, že rezervný fond 

by mal slúžiť na to, aby sa použil na budovanie dlhodobo využiteľných vecí a investície. Napriek tomu 

jednu vec budeme musieť urobiť bez ohľadu na to, či budeme mať z bežného rozpočtu alebo rezervného 

fondu a to je oprava strechy kultúrneho domu. Strecha je v takom stave, že každý rok navyše rapídne 

predražuje náklady na opravu. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 88-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje rozpočet obce Hamuliakovo na rok 2023 vrátane 

jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej 

štruktúry. 

a, bežný rozpočet  

-Bežné príjmy:      2 442 900,- EUR 

-Bežné výdavky:     2 300 700,- EUR 

 

b, kapitálový rozpočet 

-Kapitálové príjmy:                0,- EUR 

-Kapitálové výdavky:     87 200,- EUR 

 

c, finančné operácie 

-Príjmové finančné operácie:      70 000,- EUR 

-Výdavkové finančné operácie:    125 000,- EUR 

 

2. rozpočet rozpočtovej organizácie 

 

6.2 Základná škola 

a. príjmy celkom:     540 000,- EUR 

b. výdavky celkom:     540 000,- EUR 



 

6.4 Školský klub detí 

a. príjmy celkom:     120 000,- EUR 

b. výdavky celkom:      120 000,- EUR 

 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 89-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie viacročný programový rozpočet obce 

Hamuliakovo na roky 2024-2025 v EUR v členení: 

 2024 2025 

Bežné príjmy 2 582 500 2 664 500 

Kapitálové príjmy 0 0 

Príjmové finančné operácie 10 000 10 000 

Rozpočtové príjmy spolu 2 592 500 2 674 500 

 

 2024 2025 

Bežné výdavky 2 332 500 2 432 300 

Kapitálové výdavky 27 200 27 200 

Výdavkové finančné operácie 125 000 125 000 

Rozpočtové výdavky spolu 2 484 700 2 584 500 

 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

 

K bodu 10: Zámer zníženia energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia a nehnuteľností 

obce 

Pani starostka podrobne vysvetlila v bode 5., ide o zámer výmeny pôvodného osvetlenia na uliciach, 

ktoré doteraz neboli vymenené a osadenie fotovoltického zariadenia na strechu telocvične. Zámer je 

financovať túto investíciu z pôžičky z environmentálneho fondu, úroková miera 0,1% p.a., nezapočítava 

sa do dlhu obce. Dĺžku splácania je možné nastaviť tak, aby splátka bola nižšia ako dosiahnutá úspora. 

Z tohto dôvodu je táto investícia prínosná nielen z pohľadu kvality ale aj z ekonomického hľadiska. 

Nato, aby mohla pani starostka zahájiť obstarávania v tejto veci, je potrebné prijať uznesenie o schválení 

zámeru.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 90-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo A. schvaľuje v súlade s ust. čl. II bod 2.4 písm. v) a čl. IV 

bod 4.2. VZN č. 5/2022 Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo zámer zníženia 

energetickej náročnosti prevádzky: 

a/ verejného osvetlenia výmenou pôvodných svetelných zdrojov za LED technológiu a príslušnú 

modernizáciou rozvádzačov VO 

a 

b/ nehnuteľností obce – budovy materskej školy a viacúčelovej telocvične inštaláciou fotovoltického 

zariadenia na streche viacúčelovej telocvične. 

a B. súhlasí so začatím prípravných prác spočívajúcich v zadaní zákazky na vypracovanie podkladov a 

projektovej dokumentácie, získaní príslušných povolení a vyhlásením verejného obstarávania v zmysle 



zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

dodávateľov. 

 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

Pani starostka zároveň uviedla, že pôžička je zabezpečená formou bianko zmenky, žiadosť o prijatie 

pôžičky je potrebné schváliť OZ ešte predtým ako bude obstaraný dodávateľ.  

  

K bodu 11: Prevod majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – Kúpna zmluva 

Vodohospodárska výstavba 

 

Zámer prevodu z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí 

OZ, zámer bol zverejnený, vyvesený na úradnej tabuli aj webe, neprišli žiadne pripomienky.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 91-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 schvaľuje Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi 

predávajúcim: Obcou Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, IČO: 00304751 

DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou a kupujúcim: 

Vodohospodárska výstavba, š.p. P.O.Box 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752 DIČ: 

2020480198 v zastúpení generálnym riaditeľom š.p. Ing. Vladimírom Kollárom. 

 

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 

nachádzajúce 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 m 2 (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 m 2 , 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 m 2 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 m 2 podiel 

obce 1/1; 

pre novovzniknuté parcely o celkovej výmere 190,5 m 2 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 m 2 , a to predstavuje pri 

výmere 190,5 m 2 celkovo cenu 2.421,26 EUR za predmet prevodu (kúpna cena). 



Účelom uzavretia kúpnej zmluvy je súčinnosť obce pri vysporiadaní majetku pre sústavu 

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

kanála. 

 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

 

K bodu 12: Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo – projektová dokumentácia ZŠ 

 

Pani starostka o potrebe uzatvorenia dodatku na práce naviac a predĺženia lehoty dodania projektovej 

dokumentácie, hovorila v bode 5.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 92-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o dielo „Projektová 

dokumentácia pre stavbu Základná škola Hamuliakovo“ uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 

3 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov medzi objednávateľom Obcou Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 

90043 Hamuliakovo, IČO:00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou 

Goldbergerovou a zhotoviteľom Ing. Jánom Lučanom, Alžbety Gwerkovej 1538/11, 851 04 Bratislava, 

IČO: 353226239, DIČ: 1035422773, ktorého predmetom sú práce naviac a úkony vyplývajúce zo 

skutočností, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nebolo možné predvídať - záväzná podmienka výzvy 

k Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnenej 24.08.2022. 

Cena za práce naviac je stanovená vo výške 6480,- EUR (slovom: šesťtisícštyristoosemdesiat EUR) bez 

DPH. 

 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Pani starostka uviedla, že pán Lučan nie je platiteľom DPH a teda ide o konečnú sumu.  

 

K bodu 13: Zásady odmeňovania poslancov  

 

Pani starostka vyzvala poslancov, že pokiaľ súhlasia so znením predložených zásad, je možné pristúpiť 

k schváleniu zásad.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 93-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva v Hamuliakove a ruší uznesenie č. 72/2022 zo dňa 09.11.2022. 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 



 

K bodu 14: Žiadosť o  stanovisko k navráteniu vlastníctva  

Z Okresného úradu Senec prišla žiadosť o navrátenie vlastníctva na tri parcely. Ide o vlastníctvo, na 

ktoré si nárokujú dediči pôvodných vlastníkov. Tieto parcely boli v procese ROEP nesprávne pripísané 

na list vlastníctva obce Hamuliakovo. Preverením dodaných materiálov a našich archívnych záznamov 

sme zistili, že dve parcely môžu byť súčasťou navrátenia vlastníctva avšak pozemok, ktorý je za 

bytovými domami na Lipovej ulici nie je možné vrátiť, nakoľko obec túto parcelu získala dvomi 

zámennými zmluvami s treťou stranou a teda riadnym právnym vzťahom.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 94-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo 

na základe žiadosti Okresného úradu Senec, pozemkový a lesný odbor, zn. OU-SC-PLO/2022/4234-

4/488-324/Ko, 4204-4-488-345, z.č. 2022/488-324, 345 o stanovisko k navráteniu vlastníctva po 

1. Mráz Pavel (zomrel dňa 23.12.1958) a manželka Hermína rod. Dudlová {zomrela dňa 

13.6.1956) a 

2. Michal Klátyik (zomrel 18.9.1969) a manželka Agneša rod. Veselíková (zomrela dňa 

12.02.1970), 

ktoré si podľa § 5, ods. 1 zákona 503/2003 Z.z. uplatňujú oprávnené osoby Mária Mrázová, 

bytom Hlavná 12. Hamuliakovo, Eva Némethová, bytom Hornoštálska cesta 244/32 , Dolný Štál; 

Bc. Pavel Mráz, bytom Benkova Potôň č. 315; Agneša Dávidova, bytom Hlavná ulica Č. 43/31, 

Veľké Dvorníky; Anna Bednáriková, bytom Hlavná 12/23, Hamuliakovo; Marián Mráz, bytom 

Málogútorská 291/2, Hamuliakovo; Monika Szaboóvá, bytom Hlavná 168/29, Tomášov; Michal 

Mráz ml., bytom Nová 650/2, Tomášov a Veronika Mrázová, bytom Nová 650/2, Tomášov 

a na základe v žiadosti predloženej identifikácie parciel súhlasí s navrátením vlastníctva – nehnuteľností 

alebo ich častí, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hamuliakovo, vedených Katastrálnym úradom 

Senec v prospech súčasného vlastníka Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo: 

LV  p.č.  reg.  druh pozemku  spoluvlastnícky  výmera  výmera 

podiel    parcely   spoluvlast. podielu 

  

1117  281  E  vodná plocha  1/2    590 m2  295 m2 

1118  282  E  lesný pozemok  1/2    5535 m2  2767,5 m2 

 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 95-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo  

na základe žiadosti Okresného úradu Senec, pozemkový a lesný odbor, zn. OU-SC-PLO/2022/4234-

4/488-324/Ko, 4204-4-488-345, z.č. 2022/488-324, 345 o stanovisko k navráteniu vlastníctva po 

1. Mráz Pavel (zomrel dňa 23.12.1958) a manželka Hermína rod. Dudlová {zomrela dňa 

13.6.1956) a 

2. Michal Klátyik (zomrel 18.9.1969) a manželka Agneša rod. Veselíková (zomrela dňa 

12.02.1970), 

ktoré si podľa § 5, ods. 1 zákona 503/2003 Z.z. uplatňujú oprávnené osoby Mária Mrázová, 

bytom Hlavná 12. Hamuliakovo, Eva Némethová, bytom Hornoštálska cesta 244/32 , Dolný Štál; 



Bc. Pavel Mráz, bytom Benkova Potôň č. 315; Agneša Dávidova, bytom Hlavná ulica Č. 43/31, 

Veľké Dvorníky; Anna Bednáriková, bytom Hlavná 12/23, Hamuliakovo; Marián Mráz, bytom 

Málogútorská 291/2, Hamuliakovo; Monika Szaboóvá, bytom Hlavná 168/29, Tomášov; Michal 

Mráz ml., bytom Nová 650/2, Tomášov a Veronika Mrázová, bytom Nová 650/2, Tomášov 

a na základe v žiadosti predloženej identifikácie parciel nesúhlasí  

s navrátením vlastníctva – nehnuteľností alebo ich častí, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Hamuliakovo, vedených Katastrálnym úradom Senec v prospech súčasného vlastníka Obec 

Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo: 

LV  p.č.  reg.  druh pozemku  spoluvlastnícky  výmera  výmera 

podiel    parcely   spoluvlast. podielu 

 

1246 694/128  C  orná pôda  3/4   1500 m2  1125 m2 

z dôvodu, že predmetný spoluvlastnícky podiel obec Hamuliakovo nezískala po spracovaní ROEP, ale 

ho preukázateľne nadobudla zámennou zmluvou s treťou stranou. 

 

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: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

 

K bodu 15: Žiadosť p. Molnára  

Pani starostka uviedla, že pán Molnár žiada o odpredaj pozemku obce, ktorý sa nachádza pred jeho 

nehnuteľnosťou na ulici Hlavná.    

Pán Juhos sa vyjadril, že má informácie, že by sa na spomínanom pozemku malo budovať parkovisko 

resp. sa pýtal, či má obec plány s uvedeným pozemkom. Pani Paráková sa vyjadrila, že sa jedná 

o parcelu, ktorá nemá založený list vlastníctva, ide o parcelu E. Uvedená žiadosť už bola v minulosti 

predložená na OZ. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu sa k žiadosti vyjadrovala, že 

neodporúča odpredávať tieto pozemky. Ide o strategické pozemky, kde sú uložené siete. OZ sa t.č. 

rozhodlo nevyhovieť žiadosti.   

 

Bol prečítaný návrh uznesenia:  

Uznesenie č. 96/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vyhovuje žiadosti JUDr. Jozefa Molnára, bytom Hlavná 

10/21, 90043 Hamuliakovo o odkúpenie časti parcely reg. „C“ č. 360/31, druh pozemku ostatná plocha 

o celkovej výmere 804 m2. 

Hlasovanie:  

Za: 0 

proti : 5 (Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Simona Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. Anna Paráková, Mgr. 

Jarmila Tomečková) 

zdržal sa: 1 (p. Ladislav Juhos)  

neprítomný: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

K bodu 16: Rôzne  

 

K bodu 17: Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver  

Pani starostka navrhla termín nasledujúceho zasadania 25.01.2023 o 18:00, v prípade potreby skôr. 

Návrhová komisia: pani Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Gergely Matus. 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť, popriala pekné Vianoce a šťastný nový rok a o 21:15 

ukončila zasadnutie OZ.    

 

 



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

  Mgr. Eva Koricina 

 

 

 

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

Starostka obce: Ing. Ludmila Goldbergerová 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

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

p. Ladislav Juhos                  Ing. Gergely Matus 


