
Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo 

konaného dňa 01. 03. 2023. 

_______________________________________________________________________  

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

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

Ospravedlnený: p. Ladislav Juhos 

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. VZN č.1/2023 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec 

Hamuliakovo 

5. VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa 

školských zariadení na území Obce Hamuliakovo 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023 

7. Vozidlo údržby 

8. Odvolanie / poverenie zástupcu starostky 

9. Žiadosť Vodohospodárska výstavba 

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 6, p. poslanec Ladislav Juhos sa ospravedlnil pre zdravotné dôvody, obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné.   

K bodu 2: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

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

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

Hlasovanie:  

za: 6 (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: 1 (p. Ladislav Juhos)  

  

 

K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia. 

Pani starostka navrhuje do bodu 10. Rôzne doplniť:  

1. prevzatie infraštruktúry na ulici Pastierska  

2. zmluva o poskytovaní služieb v oblasti protipožiarnej ochrany a BOZP.  

Hlasovanie:  

za: 6 (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: 1 (p. Ladislav Juhos)  

Doplnenie programu v bode 10. Rôzne bolo schválené.  

 

Následne požiadala o schválení programu rokovania po doplnení do bodu 10. 

 

P R O G R A M   rokovania:  

1.Otvorenie zasadnutia 

2.Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.Schválenie programu zasadnutia 

4.VZN č.1/2023 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec 

Hamuliakovo 

5.VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa 

školských zariadení na území Obce Hamuliakovo 

6.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023 

7.Vozidlo údržby 

8.Odvolanie / poverenie zástupcu starostky 

9.Žiadosť Vodohospodárska výstavba 

10.Rôzne   

- Zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu 

- Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce 

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

 

Hlasovanie:  

za: 6 (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: 1 (p. Ladislav Juhos)  

 

K bodu 4. VZN č.1/2023 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec 

Hamuliakovo   

Pani starostka skonštatovala, že bol návrh VZN riadne vyvesený, zverejnený na úradnej tabuli a v lehote 

na pripomienkovanie neprišli žiadne pripomienky. Účelom tohto VZN je zadefinovať režim plnenia 

školskej dochádzky detí, ktoré patria do spádovej školy Hamuliakovo, pre ktoré nebude v budúcom 

školskom roku kapacita v našej základnej škole.   

Poslanci prijali VZN: 

VZN č.1/2023 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec 

Hamuliakovo 

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o určení 

školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Hamuliakovo. 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona Lacková, Ing. 

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

proti : 0 

zdržal sa: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 

Pani starostka tiež uviedla, že potrebnú druhú polovicu tohto nariadenia schválilo OZ v Kalinkove 

v pondelok.  



K bodu 5. VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na 

dieťa školských zariadení na území Obce Hamuliakovo 

Pani starostka uviedla, že bol návrh tohto VZN bol zverejnený, vyvesený na úradnej tabuli a k návrhu 

neprišli žiadne pripomienky. Obsahom tohto VZN je vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu obce na 

prevádzku týchto školských zariadení. Výpočet je daný pevne vzorcom na základe dane z príjmov 

fyzických osôb, ktoré dostávame od štátu a toto VZN patrí k povinným VZN, ktoré je potrebné 

každoročne prijať.  

 

Poslanci prijali VZN: 

VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa 

školských zariadení na území Obce Hamuliakovo  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo prijíma Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území 

Obce Hamuliakovo. 
Schválené v počte hlasov 6 (Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, Ing. Simona Lacková, Ing. 

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

proti : 0 

zdržal sa: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023. Plán kontrolnej činnosti je 

prílohou č. 1 k tejto zápisnici. Bol zverejnený na úradnej tabuli a neprišli k nemu žiadne pripomienky. 
 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 12-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

1.polrok 2023 predložený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

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

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

proti : 0 

zdržal sa: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 

K bodu 7. Vozidlo údržby. Pani starostka predložila návrh na schválenie kúpnej zmluvy vozidla údržby, 

ktoré bolo zaobstarané na základe emailovej komunikácie s poslancami, vyslovene na základe súhlasu 

poslancov. Toto vozidlo nahradí doterajšie vozidlo pick up, ktoré bolo potrebné vyradiť z prevádzky z 

dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 13-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim 

Juraj Michalov, Horná Ždaňa 17 a kupujúcim Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 900 43  

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

Goldbergerovou. Predmetom zmluvy je motorové vozidlo – druh: Nákladné vozidlo, továrenská značka 

Volkswagen Transporter, typ: 70X02D, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 7.500 Euro (slovom 

sedemtisícpäťsto euro).  

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

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

proti : 0 



zdržal sa: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 

K bodu 8. Odvolanie / poverenie zástupcu starostky 

Pani starostka uviedla, že na základe vzdania sa Ing. Juliany Krajčírovej funkcie zástupkyne starostky, 

doručenej dňa 16.01.2023, odvoláva Ing. Julianu Krajčírovú z funkcie zástupkyne starostky 

s účinnosťou k 28.2.2023. Toto odvolanie je v súlade s § 13b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Následne za účelom zaistenia kontinuity v zastupovaní 

prečítala rozhodnutie o určení zástupcu starostky podľa § 13b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zástupcom starostky sa s účinnosťou od 1.3.2023 stáva 

p. Ladislav Kránitz. Pani starostka požiadala obecné zastupiteľstvo k vzatiu na vedomie.  

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 14-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie odvolanie doterajšej zástupkyne starostky 

pani Ing. Juliany Krajčírovej k 28.2.2023 a poverenie p. Ladislava Kránitza zastupovaním starostky od 

1.3.2023 v súlade s ust. § 13b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v rozsahu určenom v písomnom poverení zástupcu. 

 

Schválené v počte hlasov 5 (Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Simona Lacková, Ing. Gergely Matus, Ing. 

Anna Paráková, Mgr. Jarmila Tomečková)  

proti : 0 

zdržal sa: 1 (p. Ladislav Kránitz) 

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 

K bodu 9. Žiadosť Vodohospodárska výstavba 

List, ktorý zaslali zástupcovia Vodohospodárskej výstavby bol zaslaný poslancom. Pani starostka 

požiadala Ing. Parákovú o stanovisko k uvedenej žiadosti, nakoľko bola poverená rokovaniami 

a vedením tejto veci s Vodohospodárskou výstavbou.  

Ing. Paráková uviedla, že Vodohospodárska výstavba plánuje na druhej strane Dunaja ako je Danubia, 

vybudovať lesopark s vyhliadkovou vežou. Vypracujú návrh urbanistickej štúdie. Sú 

uzrozumení o postupe doplnenia územného plánu aj o financovaní, teda že obec sa nebude podieľať na 

financovaní obstarávania zmien a doplnkov územného plánu. Odporúča návrh nateraz vziať na 

vedomie. 

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 15-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo berie na vedomie podnet spoločnosti Vodohospodárska 

výstavba, štátny podnik, P.O.Box 45, Karloveská 2, 842 04  Bratislava v zastúpení Ing. Vladimírom 

Kollárom na zmenu územného plánu súvisiacu s vybudovaním Eko park Danubiana na pozemku č. 

1338/30 k.u. Hamuliakovo.  

 

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

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

proti : 0 

zdržal sa: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 

Do zápisnice: Obecný úrad má zabezpečiť korešpondenciu smerom k Vodohospodárskej výstavbe 

v zmysle uvedeného. 



K bodu 10 Rôzne 

V rámci bodu Rôzne bola obecnému zastupiteľstvu predložená zmluva o prevzatí pozemkov pod 

komunikáciami a chodníkmi a prevzatie infraštruktúry na ulici Pastierska, konkrétne verejného 

osvetlenia a cestných komunikácií. Pani starostka navrhuje dokončiť akt prijatia tejto zmluvy s tým, že 

sa zmluva podpíše až potom, čo komisia potvrdí úplnú nezávadnosť tohto diela. 

Ing. Paráková uviedla, že bola komisia niekoľkokrát na mieste, pripomienkovali závady, niektoré z nich 

už boli odstránené. Taktiež komunikovala s BVS a.s, nakoľko je veľa poklopov na kanalizácii rozbitých. 

Podľa stanoviska BVS a.s., budú tieto budúci mesiac vymenené.  

Komisia následne skontroluje stav predmetu prevodu a po odstránení všetkých závad odporučí 

prevzatie.   

 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č.16-OZ/2023  

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

odplatnom prevode stavebného objektu, uzatvorenú medzi predávajúcim: Elektrárenská a.s., Mlynské 

nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 35806842, DIČ: 2020258867, zastúpeným Ing. Martin Porvazník, 

člen predstavenstva a Vladimír Porvazník, člen predstavenstva 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 - 

prevod vlastníctva k nehnuteľnosti Predávajúceho na Kupujúceho:  

a) pozemok parc. reg. „C“ KN č. 733/21 o výmere 5.785m2 druh pozemku: ostatné plochy, 

vlastnícke právo evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 1647 

v podiele 1/1 (ďalej len „pozemok p.č. 733/21“), 

b) pozemok parc. reg. „C“ KN č. 733/202 o výmere 29 m2 druh pozemku: orná pôda, vlastnícke 

právo evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 1647 v podiele 1/1 

(ďalej len „pozemok p.č. 733/202“), 

c) pozemok parc. reg. „C“ KN č. 733/204 o výmere 34 m2 druh pozemku: orná pôda, vlastnícke 

právo evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 1647 v podiele 1/1 

(ďalej len „pozemok p.č. 733/204“), 

d) pozemok parc. reg. „C“ KN č. 733/449 o výmere 3 m2 druh pozemku: orná pôda, vlastnícke právo 

evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 1647 v podiele 1/1 (ďalej 

len „pozemok p.č. 733/449“), 

e) pozemok parc. reg. „C“ KN č. 733/452 o výmere 59 m2 druh pozemku: orná pôda, vlastnícke 

právo evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 1647 v podiele 1/1 

(ďalej len „pozemok p.č. 733/452“), 

f) pozemok parc. reg. „C“ KN č. 733/23 o výmere 67 m2 druh pozemku: orná pôda, vlastnícke právo 

evidované Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym na LV č. 1647 v podiele 1/1 (ďalej 

len „pozemok p.č. 733/23“), 

g) stavebný objekt „SO.01 cestné komunikácie“ na pozemkoch konkretizovaných v bodoch písm. a) 

až f),   

h) stavebný objekt „SO.07 verejné osvetlenie“ na pozemkoch konkretizovaných v bodoch písm. a) 

až f),  

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

Odkladacou podmienkou súhlasu obecného zastupiteľstva s uzavretím tejto zmluvy je súhlasné 

potvrdenie príslušnej komisie o bezvadnosti predmetu prevodu.  

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

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

proti : 0 

zdržal sa: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 



K bodu bodu 10. Rôzne: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti 

práce, na základe ponuky predloženej spoločnosťou ZETACO s.r.o. 

Pani starostka uviedla, že spoločnosť ZETACO s.r.o poskytuje obci služby aj v súčasnosti, pričom 

zmluva končí koncom marca. Obec je povinná mať tieto služby zabezpečené a z uvedených dôvodov 

navrhuje uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou ZETACO, s.r.o. 

Bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 17-OZ/2023  

Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti ochrany 

pred požiarmi a bezpečnosti práce uzatvorenú medzi dodávateľom spoločnosťou ZETACO, s.r.o., 

Kaštieľska 164/15, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 46 820 655, DIČ: 2023593473, zastúpenou p. Kornéliou 

Domonkosovou a odberateľom Obec Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 900 43  Hamuliakovo, 

SR, IČO 00304751, DIČ 2020662094 v zastúpení starostkou Ing. Ludmilou Goldbergerovou.  

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.4.2023 do 31.03.2026 

Výška paušálnej odmeny je 210 Euro/mesačne, t.j.  7560,-euro za zmluvné obdobie 

 

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

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

proti : 0 

zdržal sa: 0   

neprítomný: 1 (p. Ladislav Juhos) 

 

K bodu 11: Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver  

Podľa plánu zasadnutí je stanovený ďalší termín zasadnutia na 29.3.2023.  

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

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a o 18:43 ukončila zasadnutie OZ.    

 

 

 

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

  Mgr. Eva Koricina 

 

 

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

Starostka obce: Ing. Ludmila Goldbergerová 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

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

Ing. Simona Lacková                  Ing. Anna Paráková 


