
  

Z á p i s n i c a  
 

 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 27. augusta 2012 

________________________________________________________________ 

S. zn.: 27/VIII/2012 

 

Prítomný: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Hlavný kontrolór obce:                 Mgr. Mária Tomovičová 

Prítomní:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

     16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

obce  Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných 

prítomných. Konštatoval, ţe všetci poslanci včas obdrţali pozvánku 

s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci. 

OZ  bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. 

 

Program rokovania pán starosta navrhol nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Dotazy a návrhy občanov 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Interpelácia poslancov 

7. Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. polrok 2012. 

8. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. polrok 2012. 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12.  Záver 

 

Poslanci  OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne. 

 

Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia 

zápisnice nasledovne: 
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2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

Ľudovíta Hanzela a Mgr. Ildikó Danišovú. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Zoltán Máris, Karol Lakatos, Mgr. Ingrid Winklerová. 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Dotazy a návrhy občanov 

 

Na tomto zasadnutí OZ sa  z radov občanov zúčastnil pán Jozef Takáč, ktorý sa 

dištancoval od sťaţností zaslaných v jeho mene na Ministerstvo ţivotného 

prostredia.    

Navrhol, ţe by bolo dobré vymeniť lavičky pri parkovisku, a poukázal na to ţe 

popri Ereči je vysoká tráva.                                      

 

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uloţené ţiadne konkrétne úlohy. 

  

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii nevystúpil nikto z poslancov. 

 

7./  Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. polrok 2012 

 

V tomto bode rokovania vystúpila poslankyňa Gregušová Alţbeta, ktorá 

informovala OZ o tom, ţe finančná komisia prerokovala rozbor hospodárenia 

obce ako aj príspevkových a rozpočtových organizácií obce. Skonštatovala, ţe 

plnenie je rovnomerné a bez väčších výkyvov. Preto finančná komisia 

doporučila Obecnému zastupiteľstvo schváliť tento bod rokovania. 

OZ schválilo rozbor hospodárenia Obce Veľké Úľany za I. polrok 2012 

jednohlasne. Rozbor tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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8./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. polrok 2012 

 

Finančná komisia doporučila Obecnému zastupiteľstvu schváliť tento bod 

rokovania. 

OZ schválilo jednohlasne Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových 

organizácií obce Veľké Úľany za I. polrok 2012. 

Rozbory jednotlivých organizácií tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

9./ Rôzne 

 

a/ OZ zrušilo 

 

Dodatok č.2 k VZN č 2/2012 o poskytovaní sociálnych sluţieb 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby v obci Veľké Úľany. Ostáva 

v platnosti pôvodné znenie tohoto VZN.    

 

b/ OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 01/2005 

Moniky Szüllő ku dňu 31.8.2012. 

 

c/ OZ  schválilo  

 

Ţiadosť Občianskeho zdruţenia Detské centrum „Úlik“, Bágrová 1320, Veľké 

Úľany o poskytnutie obecných priestorov v budove soc. sluţieb na ul. J. A. 

Komenského. 

Priestory obec poskytne do konca roka bezodplatne. Detské centrum musí 

preukázať návštevnosť centra a musí podať informácie Obecnému 

zastupiteľstvu. 

 

V diskusii k tomuto bodu rokovania vystúpili: 

Poslanec Karol Lakatos, ktorý povedal, ţe pokiaľ obec nepotrebuje tieto 

priestory na iné účely, mala by ju poskytnúť, je to v záujme detí. 

Mgr. Ingrid Winklerová tieţ podporila túto myšlienku. 

Mgr. Ildikó Danišová sa tieţ vyslovila za to, aby sa poskytli tieto priestory 

Občianskemu zdruţeniu „Úlik“, pokiaľ sú dané priestory voľné. 

Pán starosta odpovedal, ţe v dané dni sú priestory voľné. 

Poslankyňa Erika Slezáková sa vyslovila, ţe mamičkám sa takáto pomoc zíde. 

Poslanec Ing. Pavol Száraz vyslovil návrh, aby Občianske zdruţenie za 

poskytnuté priestory platilo aspoň za energie, ktoré sa minú počas ich sedení. 

Poslanec Tibor Németh bol tieţ toho názoru, aby po pol roku skúšobnej doby 

bolo zdruţeniu vyrubené nájomné aspoň vo výške minutých energií. 
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Poslankyňa Alţbeta Gregušová navrhla, aby dostali priestory na skúšobnú dobu, 

a potom sa uvidí, či sa im bude dariť. 

Poslanec Karol Lakatos navrhol, aby obec, ako gesto dobrej vôle poskytlo tieto 

priestory zdarma tomuto zdruţeniu. 

Poslankyňa Iveta Aponyiová vyslovila svoj názor, ţe pre mamičky je členský 

príspevok symbolický. 

Pán starosta navrhol poskytnúť priestory do konca roka na skúšobnú dobu 

bezplatne. 

Poslankyňa Alţbeta Gregušová navrhla, aby do nájomnej zmluvy bolo 

zapracované to, aby vedúca tohoto zdruţenia podala Obecnému zastupiteľstvo 

vţdy koncom roka o činnosti a navštevovanosti zdruţenia.  

 

d/ OZ schválilo  

 

Výpoveď zmluvy o poskytovaní sluţieb /vedenie účtovníctva PO VPS/  firme 

EKONDATORG druţstvo Veľké Úľany s výpovednou lehotou od 1.9.2012 do 

30.9.2012. 

 

e/ OZ vzalo na vedomie 

 

Ukončenie „Zmluvy o dodávke“ – uzatvorenej medzi Technickými sluţbami 

Molnár Ernest Veľké Úľany a obcou Veľké Úľany ku dňu 31.08.2012 

 

f/ OZ schválilo  

 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Príspevkovej organizácie VPS Veľké Úľany   

- úprava názvu organizácie na: 

  

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia 

 

g/ OZ schválilo 

 

Ukončenie prenájmu k 31.8.2012  bytu dohodou v 24 b.j na Leninovej ul.  

č. 1476 – Ľudovít Szabados  podmienkou, ţe zábezpeku obec vráti po odovzdaní 

bytu bez závad.  

 

h/ OZ vzalo na vedomie 

 

Ukončenie prenájmu k 31.8.2012 bytu v 24 b.j. na Leninovej ul. č. 1476 –  

Mgr. Rita Sztraka. 
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i/ OZ schválilo 

 

Uzavretie zmluvy na odvoz komunálneho odpadu s firmou SITA Slovensko, 

a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 

mesiace, za dohodnutú cenu 0,66 €/nádoba od 1.9.2012 

 

j/ OZ schválilo 

 

Inventarizačnú komisiu v zloţení Andrea Tornyaiová, Iveta Aponyiová, Tibor 

Németh, Alţbeta Nagyová, na vykonanie inventarizácie pri preberaní majetku 

obce od nájomcu Technické sluţby Molnár Ernest. 

 

10./ Diskusia 

 

Poslanec Zoltán Máris: 

 

- Na kamerový systém by bolo potrebné zriadenie nového balíka 

internetových sluţieb, aby to urýchlilo jeho fungovanie a mohla byť 

namontovaná aj druhá časť kamerového systému. 

 

Mgr. Ingrid Winklerová: 

 

- V areáli detského ihriska nie sú lavičky a nie sú vyloţené otváracie 

hodiny na ihrisku. 

 

Poslankyňa Erika Slezáková: 

 

- Informovala sa, či futbalisti majú prednostné právo na vyuţitie autobusu, 

a či nemajú prednosť prevozu autobusom mladší futbalisti pred staršími. 

- Pán starosta odpovedal, ţe futbalisti majú prednosť pri potrebe prevozu 

autobusom. O prednosti mladších futbalistov pred staršími rozhoduje 

vedenie futbalového klubu. 

 

Poslanec Ľudovít Hanzel: 

 

- Poďakoval kaţdému, kto pomohol pri organizovaní obecných dní. 

- Pripomenul:   

-  ţe pri detskom ihrisku chýba aj stojan na bicykle. 

-  ţe označenie „Oznamovacia tabuľa“ pred Obecným úradom je uvedené 

len v slovenskom jazyku. 

- ţe hodiny na kostole stoja. 

- ţe plocha pri kostole, s ktorou sa počíta v budúcnosti ako s priestorom na 

miestne trhovisko je zarastená burinou. 
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- ţe na dvore pri dome sociálnych sluţieb konáre stromu ohrozujú strechu. 

 

Poslankyňa Alžbeta Gregušová: 

 

- Informovala sa, aká je záručná doba na kanalizáciu, lebo chyby vzniknuté 

pri zavádzaní kanalizácie ešte nie sú všade odstránené. 

- Navrhla, aby na informačnú tabuľu pri vchode do cintorína bolo pridané 

aj upozornenie zákazu vstupu so psami. 

- Upozornila na to, aby bol kladený váţny dôraz na preberanie majetku od 

nájomcu Molnár Ernest – Technické sluţby. Navrhla vytvorenie 

inventarizačnej komisie pre tento účel. 

- Vyslovila svoje sklamanie nad tým, ţe strom pri novopostavenom dome 

za Enelinom je celý obrúbený betónovou plochou. 

- Vyslovila aj svoje sklamanie nad organizovaním a hlavne informovaním 

poslancov o niektorých akciách v rámci obecných dní. 

 

Ing. Pavol Száraz: 

 

- Upozornil na niektorých nedisciplinovaných občanov /svoje tvrdenie 

podloţil aj nahrávkou z mobilného telefónu/, ktorí svojich psov kúpu vo 

fontáne. 

- Navrhol tieţ, aby v obci bolo zreteľne označené priestory, kde je zákaz 

vstupu so psom. 

- Navrhol, aby boli presne vymerané predajné priestory na miestnom 

trhovisku, a aby bola určená osoba, ktorá zodpovedá za kontrolu 

miestneho trhoviska. Touto úlohou bol poverený pán Tibor Németh. 

 

11./ Návrh na uznesenie     
 

Návrh na uznesenie zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec 

Zoltán Máris. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie zo  16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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12./ Záver 

 

     Keďţe program 16. zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných uţ 

nemal ţiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pán starosta 

poďakoval všetkým za  účasť na tomto zasadnutí a OZ ukončil. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Zuzana  Metzner                                                 Ing. František Gőgh 

Prednostka OcÚ                                                         Starosta OcÚ                             

 

                                      O v e r o v a t e l i a 

 

 

Ľudovít Hanzel................................................................................................... 

 

Mgr Ildikó Danišová.........................…………………………………………. 
 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21,30 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 21,15 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


