
Z á p i s n i c a  

z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 15. októbra 2014  

________________________________________________________________ 

S. zn.: 15/X/2014 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Poslanci:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 

Prednostka OcÚ:                            Mgr. Zuzana Metzner 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

     36. 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. 

Poslanec Tibor Németh a Bc. Erika Slezáková chýbali ospravedlnene. 

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. VZN č. 2/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

7. Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za III. štvrťrok 2014. 

8. Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2014. 

9. Rôzne 

10.  Interpelácia poslancov 

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: 



2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Jozefa Sztraku a Mgr. Ingrid Winklerovú. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ildikó Danišová, Zoltán Máris, 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  z radov občanov zúčastnil Imrich Záhončík ml. V tomto 

bode rokovania mu pán starosta udelil slovo. 

Pán Záhončík vyjadril svoj názor k plánovaným zmenám obce k verejnému 

osvetleniu. Opýtal sa, či by nebolo vhodnejšie počkať s výmenou, prepočítať, 

porovnať, nakoľko on pozeral na internete, ţe tá firma, ktorá to má robiť, 

vznikla v apríli 2014, ešte nemajú ţiadne daňové priznanie, či je to vôbec dobrá, 

fungujúca firma. Pán starosta vysvetlil pánovi Záhončíkovi, ţe firma o ktorej 

hovorí, nie je dodávateľom verejného osvetlenia, ale táto firma nám robí audit, 

projekciu a verejné obstarávanie na výber dodávateľa za 7500 €, ktorú sme 

riadne zaobstarali v rámci verejného obstarávania. Túto sumu nezaplatí naša 

obec, ale firma, ktorá v rámci verejného obstarávania bude najlepšia. Kto to 

bude, teraz to ešte nevieme, vyhrá najniţšia cena. 

Pán starosta  ďalej odpovedal, ţe doterajšie osvetlenie nezodpovedá predpisom, 

preto je potrebná výmena osvetlenia.  

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Pán starosta skontroloval úlohy zo zápisnice. Skonštatoval, ţe na predošlom 

zasadnutí bola uloţená úloha pani prednostke objednať geometrické plány na 

vysporiadanie pozemkov na ul. Mikuláša Lieskovského a Štefana Majora. 

Pani prednostka túto úlohu splnila. 

Ďalej pán starosta uviedol, ţe v zápisnici sa hovorilo o Pláne hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce, určila sa úloha distribuovať dotazník na  prieskum 

verejnej mienky do kaţdej domácnosti spolu s obecnými novinami. 

Pán starosta skonštatoval, ţe aj táto úloha bola splnená. 



Ďalej pán starosta informoval prítomných aj o stretnutí s reštaurátorom 

pamätníka I. svetovej vojny. Uviedol, ţe bolo určené umiestnenie obnoveného 

pamätníka k hlavnému kríţu na cintoríne. Slávnostné odhalenie sa uskutoční 1. 

novembra na deň všetkých svätých. 

6./ VZN č. 2/2014 obce Veľké Úľany o vyhradení miesta/miest na 

umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas 

volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

 

Pán starosta sa k tomuto bodu rokovania vyjadril. Skonštatoval, ţe návrh VZN 

obdrţali všetci poslanci, a boli s ním oboznámení. Návrh VZN prerokovala  aj 

komisia pre organizáciu miestnej samosprávy, ktorá doporučila schválenie 

tohoto VZN. Pán starosta ešte navrhol, ţe v budúcnosti bude potrebné 

vyhradenie nových miest a väčších plôch na vylepovanie volebných plagátov, 

ktoré by boli rozoberateľné, a tak by sa mohli pouţívať sezónne. 

 

7./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za 3. štvrťrok 2014 

 

Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I-III. štvrťrok 2014 prerokovala 

finančná komisia, ktorej predsedkyňa pani Alţbeta Gregušová uviedla, ţe rada 

zodpovie na otázky poslancov k tomuto bodu rokovania. Skonštatovala, ţe 

prečerpanie niektorých bodov vykonzultovali . Bude potrebné zníţiť náklady na 

energie, lebo hlavne tieto body sú prečerpané. Navrhla ďalej do budúcnosti 

zavedenie nejakých opatrení, nakoľko občania sú nedisciplinovaní hlavne pri 

platení dane za psa.  

Finančná komisia doporučila schválenie tochto bodu rokovania. 

OZ schválilo jednohlasne Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I-III. 

štvrťrok 2014. Rozbor tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

8./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2014 

 

Zmenu rozpočtu na rok 2014 prerokovala finančná komisia. Predsedkyňa 

finančnej komisie pani Alţbeta Gregušová uviedla, ţe zmenu vyţadujú hlavne 

presuny medzi poloţkami rozpočtu. 

OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne. Zmena rozpočtu tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

9./  Rôzne 

 

a/ Ţiadosť Petra Blšťáka, Kríţna 1060/20, Veľké Úľany o súhlas vysporiadania 

pozemku formou zámennej zmluvy. Túto ţiadosť prerokovala komisia výstavby 

a ţivotného prostredia. Predseda komisie Ing. Pavol Száraz uviedol, ţe ţiadosť 

bola chybne formulovaná, podal vysvetlenie k predmetnej ţiadosti. Komisia 

doporučila usporiadanie parciel na základe novovypracovaného geometrického 



plánu. V diskusii k tomuto bodu rokovania pán starosta, ako aj poslankyňa 

Gergušová sa vyjadrili za shválenie predmetnej ţiadosti. 

OZ schválilo jednohlasne tento bod rokovania formou zámennej zmluvy. 

 

b/ OZ vzalo na vedomie vyhodnotenie letnej sezóny r. 2014 a prípravu letnej 

sezóny r. 2015 na kúpalisku Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch, prevádzkovateľa 

Martina Blšťáka, Galanta, Poľná 2497/7. 

Vyhodnotenie prečítal pán starosta. Navrhol, aby finančná komisia zapracovala 

do budúcoročného návrhu rozpočtu nejakú sumu na rekonštrukciu kúpaliska. 

Poslankyňa Gregušová navrhla, aby pán Blšťák vypracoval kalkuláciu, na 

základe ktorej bude môcť finančná komisia dať návrh do rozpočtu. Uviedla 

ďalej, ţe treba zváţiť, do akých výdajov prispeje obec. Pán starosta uviedol, ţe 

tieto otázky bude riešiť s pánom Blšťákom. V prípade väčších opráv vyjde obec 

v ústrety po zváţení a prekalkulovaní poţiadaviek. 

 

Informácie starostu: 

 

- 1.11. odovzdanie pomníka padlým hrdinom z I. svetovej vojny, pamiatka 

zosnulých 

- 7.11. obecné svetielka 

- 8. a 9.11. spievaj s nami vystúpenie v kultúrnom dome 

- 12. 11. zasadnutie OZ 

- 15.11. voľby do samosprávy obce 

- 22.11. ples s batohom v kultúrnom dome 

- 6.12. obecný Mikuláš 

- 3.12. vianočné trhy a odovzdávanie saloniek dôchodcom v kultúrnom dome 

- 20,12. obecné vianoce pri prírodnom javisku, podávanie kapustnice, halászlé, 

čaju, vareného vína. 

 

10./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii nevystúpil nikto z poslancov. 

 

11./ Diskusia 

 

- Karol Lakatos – navrhol, aby v strede obce pri Jednote bol vybudovaný 

trativod, ktorý by odviedol vodu z cesty. Navrhol, ţe by bolo vhodné 

vysadenie takých stromov, ktoré spotrebujú veľa vody, a tým by sa 

prirodzeným spôsobom zniţoval stav vody na tomto mieste. 

- Pán Lakatos upozornil na stav stromov na konci obce, ktoré má 

v prenájme pán Štefan Vajda. Upozornil na to, ţe aj tam by bolo dobré 

vysadiť také stromy, ktoré sú vhodné do nášho ţivotného prostredia.  



- Pán starosta uviedol, ţe uţ prebehlo rokovanie s prevádzkovateľom 

LOTOS Lake s pánom Vajdom, ktorý prisľúbil výsadbu vhodných druhov 

stromov a v počte ktorý zodpovedá predpisom. 

- Poslankyňa Iveta Aponyiová upozornila na potrebu vyčistenia časti 

Erecsa pri hostinci na ulici Leninovej, ako aj vykosenie trávy pri bývalom 

zdravotnom stredisku. 

- Pán starosta uviedol, ţe tieto práce budú vykonané pomocou 

nezamestnaných v rámci programu pracovnej činnosti občanov v hmotnej 

núdzi. 

- Poslanec Ľudovít Hanzel navrhol, aby aj Nových Osadoch v častiach 

Lenčehel a Sedín boli nainštalované informačné tabule. 

- Ďalej navrhol, aby boli osadené drţiaky pri schodoch na strane pošty. 

- Ďalej sa informoval, či budú verejné toalety dokončené ešte v tomto roku. 

Navrhol, ţe ak nie, bolo by potrebné zazimovanie objektu, aby počas 

zimných mesiacov nedošlo k jeho poškodeniu. 

- Pán poslanec ďalej navrhol, aby bolo zakúpené nové vianočné osvetlenie 

na budovu obecného úradu, nakoľko doterajšie osvetlenie je uţ zastarané. 

- Poslankyňa Alžbeta Gregušová navrhla, aby aj v tomto roku boli 

zapnuté svetlá na cintoríne dlhšie počas sviatku zosnulých. 

- Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová informovala o prípravách 

lampiónového sprievodu. 

- Poslankyňa Iveta Aponyiová sa informovala, či sa podarilo vyzvať 

majiteľov domu na ulici Pusta, aby odstránili burinu zo záhrady. 

- Pán starosta odpovedal, ţe ešte nie. 

 

12/. Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala 

poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová.. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13./ Záver 

 

     Keďţe program 36. 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 

 

Jozef Sztraka...................................................................................................... 

 

Mgr. Ingrid Winklerová..................................................................................... 
 

 

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

Zápisnica skončená, a prečítaná o 18,50 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     


