
Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo 

konaného dňa 01. 02. 2023. 

_______________________________________________________________________  

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:  Ing. Ludmila Goldbergerová – starostka obce, 

Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka obce, 

JUDr. Soňa Gašková – právna zástupkyňa obce, 

Mgr. Eva Koricina - zapisovateľka  
 

 

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 a podstatných skutočnostiach v 

obci 

5. Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove 

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

7. Odovzdanie pozemku a cestnej a technickej infraštruktúry na ul. Mlynárska do majetku Obce 

Hamuliakovo 

8. Žiadosť p. Trgiňová / p. Kurcsa 

9. Návrh deľby na parcele p.č. 56 reg. E 

10. Rôzne 

11. 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 18:10, privítala poslancov a ostatných prítomných. Počet prítomných 

poslancov je 7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.   

K bodu 2: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Simona Lacková, Ing. Anna Paráková  

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  

neprítomný pri hlasovaní: 0  

  

 

K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia. 

Pani starostka uviedla, že bol program zasadnutia riadne zverejnený a dostala požiadavku na doplnenie 

nasledovných bodov do programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo 

za rok 2022 a Menovanie členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. Pani starostka 

požiadala o hlasovanie na zaradenie bodu 10: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Hamuliakovo. Poslanci jednohlasne odsúhlasili zaradenie bodu 10. Následne požiadala o zaradenie 

bodu 11: Menovanie členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. Poslanci jednohlasne 

odsúhlasili zaradenie bodu 11 do programu. 

 

 



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  

neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

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 a podstatných skutočnostiach v obci 

5.Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove 

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

7.Odovzdanie pozemku a cestnej a technickej infraštruktúry na ul. Mlynárska do majetku Obce 

Hamuliakovo 

8.Žiadosť p. Trgiňová / p. Kurcsa 

9.Návrh deľby na parcele p.č. 56 reg. E 

10.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo za rok 2022 

11. Menovanie členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

12. Rôzne 

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

 

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  

neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 4. Správa starostky o stave rozpracovaných projektov a zámerov a podstatných skutočnostiach 

v obci.   

Základná škola: do 15.01.2023 odpovedalo 54 rodičov, že majú záujem o zapísanie detí v ZŠ 

Hamuliakovo. Z toho je 51 detí, ktorí si zvolili našu školu ako prvú voľbu a 3 deti ako druhú voľbu 

v prípade, že nebudú prijaté do výberových škôl. Po rokovaní s pani riaditeľkou Maschkanovou sa 

podarilo nájsť riešenie na umiestnenie jednej prváckej triedy. Po odchode 9.ročníka z počítačovej 

učebne sa tam presunie súčasná trieda 6.B v ktorej je 17 detí a do uvoľnenej triedy na prízemí 

v novostavbe bude možné prijať časť detí prvého ročníka. Po konzultácii so školským úradom boli 

navrhnuté kritériá výberu týchto detí, ktoré budú prerokované s Radou školy. Pri prijímaní detí sa bude 

striktne postupovať podľa týchto kritérií. Zvyšný počet detí prijme pravdepodobne obec Kalinkovo. 

Vedia prijať celú jednu triedu prvákov a doplniť vlastný 1.ročník deťmi z Hamuliakova. Odhadom by 

tento stav mohol postačovať. Je však možné, že bude do 5 detí prevyšovať tento počet. Stanovisko 

regionálneho úradu školskej správy je, že máme deťom nájsť miesto. Telefonovala s riaditeľkou 

gymnázia v Šamoríne, do konca februára budú upresňovať, či je možnosť umiestnenia aj pre deti 

z Hamuliakova. Je naplánované stretnutie s rodičmi budúcich prvákov, ktoré sa uskutoční po zasadnutí 

Rady školy. Následne bude potrebné prijať VZN a schváliť zmluvu o uzavretí školského obvodu pre 

deti, ktoré nie je možné z kapacitných dôvodov do Hamuliakova prijať. 

Stav projektovej dokumentácie a zámeru výstavby novej ZŠ na Dunajskej riviére – mierne meškanie 

z dôvodu nutnosti prepracovania projektu z dôvodu splnenia podmienky energetickej účinnosti.  



Návrh dostáva koncové obrysy. Ďalšie meškanie spôsobené dodatočnými požiadavkami inštitúcií, ktoré 

neboli v štádiu územného rozhodnutia oznámené. Pripravené podanie na stavebný objekt NN prípojky 

a kompletizujú sa stanoviská k podaniu stav. povolenia líniových stavieb, teda križovatky, prechody cez 

kanál, parkoviská a obslužné komunikácie. 

Zberový dvor – podarilo sa získať prísľub financovania z európskych zdrojov v operačnom programe 

kvalita životného prostredia. Požadovaná čiastka bola krátená o cca 7000 eur, ktoré tvorilo vnútorné 

vybavenie kancelárie. Realizáciu musíme stihnúť do konca roka, teda za 7 až 8 mesiacov od prvého 

výkopu až po kolaudáciu. Bude potrebné prijať obmedzenia na fungovanie zberového dvora. Po 

konzultácii s firmou sa dohodne režim fungovania zberového dvora počas výstavby. Predbežne avizuje, 

že sa nebudú prijímať určité druhy odpadov, ktoré nemusíme prijímať stále. Napr. plasty, ktoré sa 

odvážajú od domov, kontajnery na sklo, ktoré sú na zberovom dvore budú na stojiskách v obci a 

nebudeme prijímať nábytok, ktorý máme povinnosť prijímať dvakrát do roka. Na tento účel budú 

pristavené kontajnery, ktoré sa následne okamžite vyvezú. Začali sme upratovanie zberového dvora. 

Zároveň náš čaká vyvezenie zbúraného domu (Mezei) na skládku odpadu, čo sa bude musieť 

zafinancovať z rozpočtu obce. Verejné obstarávanie na stavebnú firmu bolo ukončené, bližšie v bode 5, 

momentálne plynie lehota na odvolanie a podpis zmluvy. Po podpise zmluvy z NFP prebehne kontrola 

verejného obstarávania a následne môže dôjsť k odovzdaniu staveniska. Motorové vozidlo na zberový 

dvor musí byť do konca roka obstarané aj dodané, inak nebude preplatené. 

Chodník od Družstevnej na Rybársku: podarilo sa získať dva podiely SPF bezplatne a minulý týždeň 

boli vydané vyvlastňovacie rozhodnutia na zvyšné parcely, kde sa však účastníci ešte môžu odvolať. 

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

uznesenia pripravené v bode 6. Pripravená kompletná projektová dokumentácia a takmer všetky 

dokumenty na predloženie žiadosti o úver, čakáme na povolenie ohlásenia drobnej stavby stavebným 

úradom v Dunajskej Lužnej. Tiež došlo k uzatvorenie zmluvy so ZS DIS na pripojenie fotovoltaiky. 

Vybudovanie zastávky na Dunajskej riviére,- na základe stanoviska poslancov z decembra potvrdila 

záujem obce firme Bala na prenájom pozemku za ich podmienok. Bol objednaný projekt zastávky, 

dopracovanie stavebného projektu, bude nasledovať vybavenie stanovísk, územné rozhodnutie a 

stavebné povolenie.  

Definitívne sme získali ulicu Malogútorskú ulicu od SPF bezplatne do majetku obce. 

Idea na rozmýšľanie: je otvorený Operačný program Slovensko, projekty na adaptáciu klímy a 

vodozádržné opatrenia. Projekty majú nulovú spoluúčasť, samozrejme projekt treba zaplatiť. Ak má 

niekto návrh na projekt, ktorý by sme mohli riešiť, môžeme sa uchádzať. Prideľovanie zdrojov je 

zjednodušené, v prvom kole sa predkladá projektový zámer a hrubý odhad ceny a v prípade, že projekt 

prejde cez partnerskú dohodu, máte istotu, že peniaze dostanete.   

V lete nás čaká oprava strechy kultúrneho domu.   

K bodu 5 Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove: 

 

Pani starostka vysvetlila neoprávnené výdavky projektu, a to ekokontajner na zber batérií, žiaroviek, 

ďalej výsadba stromov – podmienka Združenia domových samospráv, registračný systém, počítač, 

tlačiareň, vybavenie kancelárie a podobne.  

 

 

 



Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 1-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Zmluvu o dielo uzatvorenú medzi 

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

00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou a zhotoviteľom: 

BeMiCon s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 50522272 DIČ: 21203535 v zastúpení Zuzana 

Bedajová, konateľ, pričom zhotoviteľ je úspešný uchádzač procesu verejného obstarávania, predmetom 

ktorej je realizácia stavebných prác: „Zberný dvor Hamuliakovo" za cenu diela 385.221,23 Euro bez 

DPH, čo predstavuje 462.265,48 Euro s DPH. 

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   

neprítomný: 0  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 2-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo  

a/ berie na vedomie rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, riadiaci orgán 

pre Operačný program kvalita životného prostredia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na zámer „Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove“, číslo žiadosti 

NFP310010BWI8, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 s výškou nenávratného finančného 

príspevku 655.562,43 € 

b/ súhlasí s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) medzi 

Poskytovateľom NFP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, riadiaci orgán pre 

Operačný program kvalita životného prostredia a Prijímateľom - Obcou Hamuliakovo so sídlom 

Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, IČO: 00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou 

Ing. Ludmilou Goldbergerovou. 

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   

neprítomný: 0  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 3-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu Obce Hamuliakovo na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie zberného dvora 

v Hamuliakove“, číslo žiadosti NFP310010BWI8, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 vo výške 

5% z celkových oprávnených výdavkov projektu (690.065,72€), čo predstavuje výšku 

spolufinancovania 34.503,29 € (slovom tridsaťštyritisícpäťstotri euro a dvadsaťdeväť centov). 

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   

neprítomný: 0  

 

 



Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 4-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu a bežných príjmov rozpočtu Obce Hamuliakovo na zabezpečenie financovania neoprávnených 

výdavkov projektu „Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove“, nevyhnutných na realizáciu 

a uvedenie do prevádzky ako aj na splnenie podmienok stavebného povolenia, rozhodnutia o povolení 

vodnej stavby a rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vo výške 35.000 €, pričom o jednotlivých 

výdavkoch do 10.000 € je starostka obce oprávnená rozhodnúť samostatne bez súhlasu obecného 

zastupiteľstva. 

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   

neprítomný: 0  

 

 

 

K bodu 6 Zámer zníženia energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia a nehnuteľností obce 

 

Ide o zámer osadenia fotovolatických článkov na streche viacúčelovej telocvične, ktorá bude napájať 

viacúčelovú telocvičňu 10 kW-ami a materskú škôlku, predovšetkým kuchyňu 20 kW-ami a výmena 

verejného osvetlenia na Dunajskej riviére, Pri píle, Družstevnej, Rybárskej, Malogútorskej, cintoríne, 

pri záhradkárskej osade, Poľnej. Modernizácia rozvádzačov: vypínať a zapínať cez počítač, aplikácia 

zvoleného programu ako v starej obci, od 23.00 do 04:30 znížená intenzita). Zámer sa bude financovať 

z envirofondu (úročenie 0,1% p.a.), predpokl. hodnota zákazky určená projektantmi. Jedná sa o zákazku 

s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku, následne sa schváli zmluva s úspešným uchádzačom. 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 5-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje realizáciu investície v zmysle podmienok 

špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na zníženie energetickej náročnosti prevádzky 

verejného osvetlenia a nehnuteľností obce Hamuliakovo v obci Hamuliakovo vo výške 139.216,77 EUR  

Predmetom investície je: 

a/ modernizácia sústavy verejného osvetlenia výmenou pôvodných svetelných zdrojov za LED 

technológiu a príslušnou modernizáciou rozvádzačov sústavy verejného osvetlenia 

b/ inštalácia fotovoltaického zariadenia na streche viacúčelovej telocvične na zásobovanie budovy 

materskej školy a viacúčelovej telocvične elektrickou energiou. 

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   

neprítomný: 0  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 6-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo 

výške 139.216,77 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok 

špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky. 

 



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   

neprítomný: 0  

 

 

 

K bodu 7 Odovzdanie pozemku a cestnej a technickej infraštruktúry na ul. Mlynárska do majetku Obce 

Hamuliakovo 

 

Ide o schválenie zmluvy prevodu vlastníctva pozemku pod komunikáciou ul. Mlynárska a pozemku, 

ktorý je medzi výstavbou a hlavnou cestou. Na tomto pozemku je vysokotlakový plynovod, ďalej sú 

predmetom prevodu vlastníctva komunikácie, chodníky a spevnené plochy. 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 7-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o 

odplatnom prevode stavebného objektu, uzatvorenú medzi predávajúcim: PA REAL s.r.o., Košická 

52/A, 821 08 Bratislava , IČO: 54 377 340, DIČ 2121734571, zastúpeným Ing. Tomáš Pšenák, 

konateľom a kupujúcim Obcou Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, IČO: 

00304751 DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou, predmetom ktorej 

sú nehnuteľnosti v k.ú. Hamuliakovo  

1/ prevod vlastníctva k nehnuteľnosti Predávajúceho na Kupujúceho: 

a)  pozemok parc. reg. „C“ KN č. 694/56 o výmere 1.374 m2 druh pozemku: ostatné plochy, 

vlastnícke právo evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 3200 

v podiele 1/1, 

b)  pozemok parc. reg. „C“ KN č. 694/325 o výmere 506 m2 druh pozemku: orná pôda, vlastnícke 

právo evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 3225 v podiele 1/1, 

2/ prevod vlastníctva k stavebnému objektu Predávajúceho na Kupujúceho na pozemku p.č. 694/56, 

reg. C: 

a) „SO.01 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy“,  

b)  „SO.04.1 Ochrana VTL potrubia panelmi“, 

c)  „SO.05.2 Vonkajšie osvetlenie“, 

d)  „SO.02.02 Vonkajšia kanalizácia dažďová“, 

za kúpnu cenu dohodou vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). 

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   

neprítomný: 0  

 

K bodu 8 Žiadosť p. Trgiňová / p. Kurcsa 

p. Trgiňová a p. Kurcsa sú nájomníkmi v nájomnom byte na Lipovej ulici a žiadajú o súhlas s realizáciou 

stavebných úprav. Túto žiadosť posúdila komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu a vydala 

stanovisko na základe ktorého je pripravené uznesenie. 

 

 

 

 



Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 8-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe žiadosti pani Dany Trgiňovej a pána Petra Kurcsu 

o väčšiu rekonštrukciu nájomného bytu č. 6A na Lipovej ulici, naša. zn. 16/2023 zo dňa 3.1.2023 súhlasí 

s realizáciou stavebných úprav v obecnom nájomnom byte č. 6A na Lipovej ulici v rozsahu Stanoviska 

Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu k predmetnej žiadosti za podmienky: 

a/ žiadatelia budú znášať náklady rekonštrukcie vrátane nákladov za zneškodnenie vzniknutých 

stavebných odpadov 

b/ v prípade ukončenia nájomnej zmluvy môže Obec Hamuliakovo požadovať navrátenie do pôvodného 

stavu na náklady žiadateľa. 

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   

neprítomný: 0  

 

K bodu 9 Návrh deľby na parcele p.č. 56 reg. E 

Žiadosť predložil p. Ladislav Kránitz starší, žiadosť bola postúpená na posúdenie komisii pre výstavbu, 

územné plánovanie a dopravu.  

p. Ing. Paráková rozposlala návrh členom komisie. K samotnému deleniu nemá výhrady. Navrhuje 

zvážiť ošetrenie prístupovej cesty vecným bremenom alebo podielovým spoluvlastníctvom.  

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 9-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí so zámerom deľby na parcele p.č. 56 reg. E podľa 

predloženej žiadosti spoluvlastníka p. Ladislava Kránitza, bytom Pri pšeničnej bráne 225/29, 90043 

Hamuliakovo a obcou Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo, IČO: 00304751 

DIČ: 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou. 

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)   

neprítomný: 0  

 

 

K bodu 10 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hamuliakovo, správa je prílohou č. 1 

k tejto zápisnici. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 10-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Obce Hamuliakovo za rok 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   

neprítomný: 0  

 

K bodu 11 Menovanie členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

Ing. Anna Paráková navrhuje za členov komisie nasledovných členov: Ing. Viera Hanuljaková, 

Ing. arch. Ladislav Magyar, Ing. Gergely Matus, p. Jozef Sorokáč 



Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 11-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje členov Komisie pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu 

- Ing. Viera Hanuljaková 

- Ing. arch. Ladislav Magyar 

- Ing. Gergely Matus 

- p. Jozef Sorokáč 

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   

neprítomný: 0  

 

K bodu 12: Rôzne  

 

Pani starostka požiadala poslancov o návrhy na stanovenie poplatku za zriadenie vecných bremien, ide 

o poplatky za vecné bremeno uloženia sietí do pozemkov vo vlastníctve obce. Spoločnosť Slovak 

Telekom sa chce vrátiť k projektu optického internetu. Musia sa vysporiadať s vlastníkmi pozemkov, 

pričom je možné požadovať finančnú náhradu. Ďalším subjektom je Západoslovenská distribučná, ktorá 

bude riešiť elektrickú prípojku na pripojenie novostavby ZŠ na Dunajskej riviére. 

JUDr. Gašková sa vyjadrila, že je možnosť vypracovať znalecký posudok za účelom určenia trhovej 

hodnoty vecného bremena na území obce. Pani starostka sa dotazovala, či je možné sa od tejto ceny 

odchýliť v prípadoch, že ide o dôvody hodné osobitného zreteľa, napr. v prípade novostavby ZŠ na 

Dunajskej riviére a podobne. JUDr. Gašková potvrdila, že je to možné.  

Mgr. Jarmila Tomečková chce otvoriť diskusiu ohľadom používania pyrotechniky na území obce. 

Zachytila podnety od občanov, ktorým tiež vadí správanie ľudí v tejto oblasti. Ochrana prírody, ľudí 

a zvierat je mimoriadne aktuálna. Apeluje na slušnosť, toleranciu a dobré spolužitie obyvateľov. Verí, 

že sa raz pyrotechnika stane netolerovanou. Požiadala pani právnu zástupkyňu o vysvetlenie prečo nie 

je možné formou VZN docieliť obmedzenie používania pyrotechniky na území obce.    

JUDr. Gašková uviedla, že je táto problematika riešená v zmysle zákona. Akákoľvek úprava nad rámec 

zákona alebo v rozpore s ním môže byť napadnutá prokurátorom a teda ju považuje za bezpredmetnú. 

V druhom rade ide o to, že ak sa aj takéto VZN prijme, potom je otázkou jeho vynútiteľnosť. Za 

porušenie VZN je možné udeliť sankciu. Otázka je, kto bude tieto sankcie udeľovať, keďže nemáme 

obecnú políciu. Pani starostka sa vyjadrila, že boli pyrotechnikou zničené aj nádoby na psie exkrementy. 

Avšak pokiaľ bude dostupná pyrotechnika v každom obchodnom reťazci, vždy sa nájde niekto kto ju 

bude používať.  

Ing. Paráková uviedla, že zaregistrovala osádzanie reklamných tabúľ na stĺpoch s označením ulíc. Pani 

starostka reagovala, že ich budeme odstraňovať.   

Tiež sa vyjadrila k problematike pokutovania neoprávneného parkovania v obci. Jedná sa o 

administratívne náročnú činnosť, nakoľko je treba obecným mobilom vyhotoviť fotodokumentáciu, 

kontaktovať políciu za účelom zistenia informácií o majiteľovi auta, následne sa vydá rozkaz o uložení 

pokuty za správny delikt a nasleduje namietanie zo strany pokutovaného, že nemáme vytvorené 

podmienky na parkovanie v obci.  

Ďalej p. starostka uviedla, že ak parlament schváli možnosť pokutovania za rýchlosť, objedná 

certifikovaný modul na merače rýchlosti, čo by mohlo priniesť dodržiavanie rýchlosti pri vstupe do 

obce.  

 

K bodu 13: Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver  

Pani starostka uviedla termín nasledujúceho zasadania 01.03.2023 o 18:00. Návrhová komisia: pani Ing. 

Anna Paráková, pani Mgr. Jarmila Tomečková. Pani starostka poďakovala prítomným za účasť 

a o 19:56 ukončila zasadnutie OZ.    

 



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

  Mgr. Eva Koricina 

 

 

 

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

Starostka obce: Ing. Ludmila Goldbergerová 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

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

Ing. Simona Lacková                  Ing. Anna Paráková 


