
Z á p i s n i c a  

 

 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 26. júna 2013 

________________________________________________________________ 

S. zn.: 24/VI/2013 

 

Prítomný: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Hlavný kontrolór obce:                 Mgr. Mária Tomovičová 

Prítomní:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

     24. 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 9 poslanci  

z 11 poslancov. Poslankyňa Iveta Aponyiová a poslanec Zoltán Máris chýbali 

ospravedlnene. 

Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

OZ  bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. 

 

Pán starosta navrhol program rokovania 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. Záverečný účet obce Veľké Úľany za r. 2012  

8. Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany  

    za I. štvrťrok 2013 

9. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. štvrťrok 2013. 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13.  Záver 

 

Poslanci  OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne. 
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Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia 

zápisnice nasledovne: 

                                                                   

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Eriku Slezákovú a Ľudovíta Hanzela. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Alţbeta Gregušová, Mgr. Ingrid Winklerová, Karol Lakatos. 

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 sa zúčastnil z radov občanov pán Jozef Takáč. Pán starosta 

mu udelil slovo. Pán Takáč vyjadril svoju nespokojnosť nad tým, ţe v obci je 

málo funkčných jarkov, jarky sa postupom času likvidovali a keď prší, nemá 

kam odtiecť daţďová voda. 

Ďalej upozornil na to, ţe na Leninovej ulici autá nedodrţiavajú povolenú 

rýchlosť, či by nebolo moţné umiestniť tabule, zniţujúce rýchlosť. 

Upozornil aj na to, ţe nie sú na domoch uvedené súpisné čísla, ktoré by sa mali 

pouţívať spolu s orientačnými číslami domov, aby obec upozornila na toto 

občanov. 

Pán starosta odpovedal: za 15 rokov jeho pôsobenia obec vykopala mnoţstvo 

jarkov,  bol však taký trend v posledných rokoch, ţe ľudia pri rôznych 

stavebných činnostiach alebo pri úprave okolia zasypali jarky, a v predošlých 

časoch nebolo ani toľko prívalových daţďov ako v súčasnej dobe. Problém 

jarkov však obec rieši, a zlepšilo sa to aj vďaka tomu, ţe obec dostala peniaze 

z Eurofondov, z ktorých bola vyčistená celá dĺţka Ereču. 

Čo sa týka zníţenia rýchlosti na Leninovej ulici, pán starosta dal úlohu pani 

prednostke, aby bola zaslaná ţiadosť na VÚC o zníţenie rýchlosti pri vjazdoch 

do obce, a obec to dá na vedomie aj Obvodnému úradu a dopravnému 

inšpektorátu v Galante. 

Orientačné čísla  sú čoraz viac dôleţitejšie, energetici pouţívajú väčšinou len 

orientačné čísla. Pán starosta prisľúbil, ţe občania o dôleţitosti pouţívania 
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týchto čísiel budú informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu ako aj 

obecných novín. 

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uloţené konkrétne úlohy, úlohy zo 

zápisnice však boli skontrolované, a došlo k nasledovným záverom: 

Poslankyňa Gregušová navrhla, aby boli vyplatené príspevky spoločenským 

organizáciám. 

Tento podnet bol splnený, spoločenské organizácie obdrţali príspevky od obce. 

Poslankyňa Gregušová ďalej upozornila na burinu pri bývalom objekte TESLY. 

Pán starosta uviedol, ţe majiteľ bol listom vyzvaný, a časť buriny aj odstránil, 

nie však všetko, preto bude upozornený znovu. 

Čo sa týka rozkopaných jarkov pán starosta uviedol, ţe stavebný úrad bol 

vyzvaný, aby skontroloval všetky rozkopávkové povolenia, či do 1. mesiaca boli 

rozkopávky dané do pôvodného stavu. 

Poslanec Hanzel upozornil na nefunkčné hodiny na veţi RK kostola. Pán 

starosta uviedol, ţe boli experti, ktorí pozreli hodiny, Je potrebné však vyčistiť 

veţu, nakoľko je tam veľa holubieho trusu. Pán farár vybavil horolezcov, ktorí 

to urobia, bude potrebné zo strany obce pristaviť kontajnery. Po vyčistení veţe 

od trusu, budú hodiny znovu spojazdnené, bude  však potrebné veţu zabezpečiť 

tak, aby sa tam holuby nedostali. 

Vchodové dvere do Domu sluţieb boli opravené. 

Čo sa týka propagačných tabúl do cintorína – ich realizácia je v procese 

vybavovania, zatiaľ sa čaká na text v maďarskom jazyku. Realizáciu dostal na 

starosť pán Tibor Németh. 

Urnová stena alebo urnový háj na cintoríne – ešte nie sú konkrétne návrhy, 

zatiaľ obec robí prieskum, aké by bolo pre obec najvhodnejšie riešenie, pán 

starosta vyzval prítomných, ţe tieţ môţu podať svoje návrhy. 

 

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii nevystúpil nikto z prítomných  poslancov. 

 

7./ Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2012 

 

Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Veľké Úľany za rok 2012 prečítala pani 

poslankyňa Alţbeta Gregušová. Uviedla, ţe finančná komisia na základe 

vyjadrenia audítorky skonštatovala, ţe nie sú ţiadne závaţné pochybenia 

v hospodárení obce. Audítorka doporučila obci zosúladiť jednotlivé účtovné 

programy. 

Audítorská správa Ing. Dariny Palatickej z overovania účtovnej závierky 

a vedenia účtovníctva  k 31.12.2012 za rok 2012 tvorí prílohu tejto zápisnice, 
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ako aj odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu 

Záverečného účtu obce Veľké Úľany za rok 2012. 

OZ schválilo jednohlasne Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2012 

celoročné hospodárenie – bez výhrad. 

 

8./ Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany  

za I. štvrťrok 2013. 

9./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. štvrťrok 2013. 

  

Stanovisko finančnej komisie pri OZ k rozboru hospodárenia za I. štvrťrok 2013 

prečítala pani poslankyňa Gregušová. Konštatovala, ţe v hospodárení obce 

zatiaľ nie sú veľké rozdiely, po skončení 6. mesiaca sa bude meniť rozpočet, kde 

bude potrebné zapracovať výdavky na opravu strechy školskej jedálne, ktoré sa 

nedali predvídať. Konštatovala, ţe zatiaľ nie sú ţiadne výkyvy v hospodárení 

obce, ktoré by bolo potrebné zdôrazňovať. Na základe týchto skutočností 

finančná komisia doporučila schváliť rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany 

ako aj príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany za I. 

štvrťrok 2013. 

OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne. 

 

10./ Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne   

 

Vyhotovenie zámennej zmluvy medzi obcou Veľké Úľany a  Alfrédom 

Lamprechtom, Školská ul. č.24, Veľké Úľany na vysporiadanie vlastníckych 

vzťahov na : 

- parcele č. 11/5 registra CKN, zapísanej na LV č. 951 o výmere 22 m
2
,druh  

  pozemku zastavaná plocha za cenu 3,50 €/m² – vo vlastníctve Alfréda   

  Lamprechta 

- par.č. 1133/23 registra CKN, zapísanej na LV č. 1531 o výmere 140 m², druh  

  pozemku  záhrada za cenu 3,50/m² – vo vlastníctve obce.  

  Za rozdiel zámenných nehnuteľností, tj. 118 m², Alfréd Lamprecht zaplatí obci  

  413 €  

 

Ţiadosť pána Lamprechta prečítal pán starosta, ktorý na vysvetlenie uviedol, ţe 

obec odpredáva pozemky, ktoré sú v jej vlastníctve a občania ich dlhodobo 

pouţívajú ako záhrady, alebo dvor a tieto pozemky nie sú vhodné na iné účely  

a sú súčasťou pozemkov jednotlivých majiteľov. 

Predmetný pozemok bude zámennou zmluvou na katastri odpredaný pánovi 

Lamprechtovi, ktorý rozdiel doplatí obci.     

   



 5 

b/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Výpoveď „Zmluvy o prenájom nebytových priestorov č. 3/93“ Techo s.r.o., 

Továrenská 14, 811 09 Bratislava, ku dňu 31.7.2013. 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy prečítal pán starosta, ktorý na vysvetlenie dodal, ţe 

firma TECHO mala v prenájme niekdajšie priestory Išpity, ktorá však bola 

zbúraná a na jej mieste postavená bytovka. Pred jej zbúraním však TECHO 

investovalo do obnovy týchto priestorov, preto po zubúraní obec ako 

rekompenzáciu poskytla firme TECHO náhradné priestory v budove Ireny 

Tisuckej, a pani Tisucká za pouţívanie týchto priestorov fakturovala nájomné 

obci. Táto zmluva by končila riadne 31.12.2013. 

 

c/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany  

Mgr. Márie Tomovičovej na II. polrok 2013. 

 

Návrh prečítala pani kontrolórka. K jej návrhu neboli zo strany poslancov ţiadne 

pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na  II. polrok 2013  tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

d/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Odkúpenie nehnuteľnosti -  novovytvorenej parcely č. 2049/4 o výmere 481 m
2 

vytvorenej geometrickým plánom č. 18-06/2013 od p.č. 2049/1, vedenej  na LV 

č. 2287 k.ú. Veľké Úľany vo vlastníctve : Dagmar Ivanovej, Hlavná 144, 925 21 

Malá Mača za cenu 1 € . 

 

e/ OZ schválilo jednohlasne  
 

Ţiadosť HELITEX – TEXTIL, Márisová Helena, Záhradnícka 353, Veľké 

Úľany o pridelenie nebytových priestorov / 2 miestnosti/  v Dome sluţieb na I. 

poschodí o výmere 21,12 m
2
 a  20,94 m

2
 na účely predajne za cenu 2,04 /m² 

mesačne, so splatnosťou od 1.7.2013. 
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f/ OZ navrhlo 

 

Finančnej komisii pri OZ zapracovať do rozpočtu obce Veľké Úľany opravu 

budovy „Verejné záchody“ na ul. Školskej pri kostole. 

 

11./ Diskusia 

 

Poslanec Karol Lakatos: 

 

- Pán poslanec navrhol, aby sa na futbalovom ihrisku vysadili nové stromy 

namiesto tých, ktoré boli vyrezané. Navrhol vysadiť javory a platany. 

- Ďalej pán poslanec navrhol, aby v budúcnosti sa počítalo s úpravou koryta 

Erecs pri Jánovciach, nakoľko by to bolo prospešné na zväčšenie vodných 

plôch a tým by sa pomohlo aj zveri ktorá potrebuje vodu. 

- Poslankyňa Alţbeta Gregušová v súvislosti s týmto návrhom navrhla, aby 

sa sledovali projekty, v ktorých by obec mohla poţiadať o financovanie 

úpravy toku. 

- Pán starosta uviedol, ţe vo výsadbe stromov okolo ihriska nevidí problém. 

 

Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová: 

 

- tlmočila prosbu riaditeľky ZŠ o vypratanie skladu CO, nakoľko škola 

potrebuje priestory. 

     Pán starosta odpovedal, ţe sa hľadá riešenie, priestory nie sú, ale pôjdu sa   

     pozrieť s pánom Sztrakom ako by sa dali popresúvať jednotlivé priestory,  

     aby sa tým získalo miesto. 

- pani riaditeľka ZŠ sa  sťaţovala na pouţívanie alkoholu ţiakmi druhého 

stupňa, uviedla, ţe aj keď školský poriadok, ktorý zakazuje pouţívanie 

alkoholu ţiakom základnej školy platí aj cez prázdniny, mnohý ţiaci to 

porušujú. Ţiadala preto o zvýšenie kontrol zo strany poriadkovej sluţby. 

      

Poslanec Ľudovít Hanzel: 

 

- Upozornil na to, ţe záchody pri kostole by bolo potrebné vyčistiť 

a uzavrieť. Touto úlohou poveril pán starosta Technické sluţby obce. 

- Tlmočil ţiadosť občanov Sedína, aby nové detské ihrisko bolo ohradené. 

- Upozornil na to, aby na detské ihrisko vo Veľkých Úľanoch bol vyvesený 

prevádzkový poriadok. 
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Poslanec Ing. Pavol Száraz: 

 

- Informoval poslancov o tom, ţe urobil merania na miestnom trhovisku, 

a prepočítal, ţe by bolo moţné vymeranie 15 predajných miest na 

umiestnenie stánkov, a za jedno predajné miesto navrhol vybrať miestny 

poplatok 10 €.  

- Pán starosta navrhol, aby komisia pre miestnu samosprávu obce zistila, za 

akých podmienok by bolo moţné toto realizovať a zapracovať do VZN 

obce o trhovom poriadku. 

- Poslanec Ing. Pavol Száraz ďalej uviedol, ţe uţ by bolo potrebné 

objednať projekty na „Domov seniorov“. 

 

 

Informácie starostu: 

- 2-6. júla sa konajú Obecné dni 

- v školách, škôlkach a aj v školskej jedálni budú prázdniny 

- v auguste kolaudácia dopravného ihriska 

- zasadnutia OZ na II: polrok sú naplánované nasledovne: 

28. augusta 

18. septembra 

16. októbra 

13. novembra 

11. decembra 

 

 

12./ Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala 

poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

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

     Keďţe program 24. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Mgr. Zuzana  Metzner                                                 Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                  starosta obce                            

 

                                       

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

Erika Slezáková..................…………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

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

Zápisnica skončená, a prečítaná o 21,25 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková                                                                
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