
Z á p i s n i c a  

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 11. decembra 2013 

________________________________________________________________ 

S. zn.: 11/XII/2013 

 

Prítomný: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Hlavný kontrolór obce:                 Mgr. Mária Tomovičová 

Prítomní:                                        Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                               Mgr. Tomovičová Mária 

 

     29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

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

prítomných. Konštatoval, že všetci poslanci včas obdržali pozvánku 

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

Poslankyňa Iveta Aponyiová sa dostavila oneskorene. 

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. Programový rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2014-2016 

8. Rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany na 

rok 2014 

9. Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2013  

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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 Mgr. Máriu Tomovičovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Alžbetu Gregušovú a Jozefa Sztraku. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Tibor Németh, Ľudovít Hanzel, Zoltán Máris. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Dotazy a návrhy občanov 

 

Na tomto zasadnutí sa  z radov občanov nezúčastnil nikto.  

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli odročené žiadne úlohy. 

Pán starosta prečítal list od JUDr. Sotolářovej k otázkam, ktoré jej obec zaslala 

v súvislosti so zánikom firmy, k reklamáciám bytov, ako aj k spoločenskej 

zmluve KEREKTÓ, s.r.o..  

 

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii vystúpil Ing. Pavol Száraz, ktorý žiadal doplniť plán hlavnej 

kontrolórky obce na I. polrok 2014 o bod – kontrola dodržiavania VZN č. 

2/2013 o trhovom poriadku. 

Zoltán Máris sa informoval, ako by bolo treba vhodným spôsobom upozorniť 

nájomníkov bytoviek na dodržiavanie domového poriadku, hlavne na držanie 

psov, resp. zákaz držania psov. 

 

7./ Programový rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2014-2016 

 

Stanovisko finančnej komisie pri OZ k programovému rozpočtu obce Veľké 

Úľany na rok 2014-2016 prečítala pani poslankyňa Alžbeta Gregušová. Uviedla, 

že  finančná komisia navrhuje schváliť rozpočet v predloženej forme. 
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V diskusii k tomuto bodu rokovania vystúpila poslankyňa Erika Slezáková, 

ktorá sa informovala o tom, či sa v rozpočte počíta s tým, že hasičský zbor by 

mal od nového roku fungovať na profesionálnej úrovni. 

Pán starosta oboznámil poslancov o troch kategóriách fungovania hasičského 

zboru. Výška dotácie bude závisieť od zaradenia hasičského zboru do kategórie. 

Dôležité je, že sa uznávajú dobrovoľní hasiči. 

 

8./ Rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany 

na rok 2014  
  

Finančná komisia spolu s programovým rozpočtom obce prejednala aj rozpočet 

príspevkových a rozpočtových organizácií obce na rok 2014 a doporučila ich 

schváliť. 

 

9./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2013 

 

Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2013 schválilo OZ jednohlasne. 

 

10./ Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014. Plán 

práce hlavnej kontrolórky obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

b/ OZ schválilo jednohlasne 
 

Návrh na vyradenie majetku obce, a rozpočtových a príspevkových organizácií 

obce podľa príloh.  

 

c/ OZ schválilo jednohlasne 
 

Návrh na zaúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam. 

 

11./ Diskusia 

 

V diskusii vystúpila pani poslankyňa Alžbeta Gregušová, ktorá upozornila na 

zlý stav ciest po ukončení výstavby kanalizácie. Navrhla, aby do nového 

obdobia programového rozpočtovania sa počítalo aj s touto položkou. 

Pán starosta odpovedal, že obec sa bude uchádzať o dotácie na opravu ciest 

z Európskych fondov. Pokiaľ by obec takouto cestou financie nezískala, cesty sa 

budú opravovať postupne. 
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12/. Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec 

Zoltán Máris. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

13./ Záver 
 

     Keďže program 29. zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných už 

nemal žiadne 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 

 

Alžbeta Gregušová.......................................................................... 

 

Jozef Sztraka...............…………………………………………. 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,30 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 19,30 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková        
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