
 Z á p i s n i c a  

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 18. februára 2015  

________________________________________________________________ 

S. zn.: UJ6-A10 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Poslanci:                                        Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 

Prednostka OcÚ:                            Mgr. Zuzana Metzner 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

    3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

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

prítomných. Pán starosta skonštatoval, že všetci poslanci včas obdržali 

pozvánku s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 

poslanci. Poslanci Mgr. Ildikó Danišová a Mgr. Katarína Bózsingová sa 

dostavili 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. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2014 

6. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za rok 2014 

7. Interpelácia poslancov 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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: 

 

Mgr. Ingrid Winklerovú a Mgr. Katarínu Bózsingovú. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Iveta Aponyiová, Ing. Pavol Száraz, Ľudovít Hanzel. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Predseda komisie výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu z dôvodu 

choroby sa nezúčastnil predošlého zasadnutia, preto zoznam členov komisie 

odovzdal na tomto rokovaní. . Zoznam členov komisie výstavby , životného 

prostredia a cestovného ruchu  bude uverejnený a schválený v bode rôznom.. 

 

5/ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2014 

 

6./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizícií obce 

Veľké Úľany za rok 2014 

 

Vyhodnotenie rozboru hospodárenia obce ako aj príspevkových a rozpočtových 

organizácií obce predniesol poslanec Jozef Sztraka, predseda finančnej komisie. 

Uviedol, že rozbory hospodárenia boli v súlade s plánovanými rozpočtami, a 

v rozboroch neboli žiadne nezrovnalosti. Rozbory hospodárenia za rok 2014 boli 

prerokované finančnou komisiou, ktorá obecnému zastupiteľstvu doporučuje 

rozbory schváliť. OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne. Rozbory tvoria 

prílohu tejto zápisnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii vystúpila poslankyňa Mgr. Ingrid Winkleová. Informovala sa, či 

bude podaný projekt na rozšírenie kapacít  MŠ  na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR . 

Pán starosta odpovedal, že zatiaľ nebol podaný projekt na rozšírenie kapacít  

MŠ, nakoľko čakáme na výzvy z IROP, kde je možné získať viac finančných 

prostriedkov. Zatiaľ boli vypísané podmienky iba na menšie projekty  

do 100000 €. 

 

8./ Rôzne 

 

a/ OZ zvolilo jednohlasne 

 

za členov komisie výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu: 

Ing. Ďurkovičová Zuzana 

Ing. Horváth Tibor 

Lakatos Karol 

Sztraka  Jozef 

Šafárik Imrich 

Tornyai Robert 

na návrh predsedu komisie, Ing. Pavla Száraza 

 

b/ OZ schválilo jednohlasne  

  

 Pomenovanie časti ulice Leninovej od zákruty smerom na Nové Osady, na  

„Priemyselnú ulicu“ – „Ipari utca“, nakoľko  na tejto lokalite  sa zaoberá 

 priemyselnou výrobou  a časť ulice Mlynskej – slepá ulica na „ulicu 

Cukrovarskú“ – „Cukorgyári utca“, z dôvodu, že sa tu nachádza  nová   

individuálna bytová výstavba, a v minulosti na tomto mieste stál prvý cukrovar 

v Európe. 

 

c/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Odkúpenie pozemkov pod prevádzkovou budovou na Leninovej ul. č. 173/3 

parcely KN „E“ č. 493/1 o výmere 249 m
2
 

parcely KN „E“č. 495 o výmere 94 m
2
 

parcely KN „E“č. 493/2 o výmere 316 m
2
 

parcely KN „E“č. 496 o výmere 86 m
2
 

parcely KN „E“č. 494 o výmere 1665 m
2
 

za cenu 3,50 za m
2 
od vlastníkov uvedených na LV č.

 
3803, 2556, 2557 

Táto budova je vo vlastníctve obce  a odkúpením by sa vyriešilo majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov.   



 

 

d/ OZ zvolilo jednohlasne 

 

v zmysle § 140 ods. 1 zák. č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich na obdobie 

rokov 2015-2019 za prísediaceho na Okresnom súde v Galante  Ing. Františka 

Gőgha. 

 

e/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Odkúpenie pozemkov pod školským futbalovým ihriskom v zmysle  

GP č. 04-06/2014 

parcela č. 179/22 vo výmere 687 m
2 
LV č. 3092 od majiteľa: Mikóczi Alojz 

v celosti za 1€ 

parcela č. 179/23 vo výmere 384 m
2 
LV č. 4373 od majiteľa: Mikóczy Peter 

v celosti za 1 € 

parcela č. 179/24 vo výmere 355 m
2
 – majiteľ :  SR - Slovenský pozemkový 

fond - bezodplatne 

 

f/OZ schválilo jednohlasne 

  

Odkúpenie pozemkov a objektu pod Zberným dvorom v katastri Nové Osady 

časť Lenčehel od vlastníka GAMA-S, s.r.o.,  so sídlom Šustekova 49, 851 04 

Bratislava, vedených  na LV č. 390 a to: 

- objekt kafilérne zhromaždište na parcele č. 1459/17 

novovytvorené parcely v zmysle Geometrického plánu č. 13-10/2013. 

                                      č. 1459/56 vo výmere 4773 m
2
 

                                      č. 1459/57 vo výmere 3167 m
2
 

                                      č. 1459/58 vo výmere 924 m
2 

celkom o rozlohe 8948 m
2 
 za cenu 9,58€/m

2
. Vysporiadanie kúpnej ceny 

prebehne formou zmluvy medzi daňovým subjektom GAMA S s.r.o. a správcom 

dane  /obec Veľké Úľany/ 

 

g/ OZ pozvalo 

 

Štefana Vajdu, nájomcu areálu Bágra vo Veľkých Úľanoch, na rokovanie  

dňa 16.3.2015 so začiatkom o 17,00 hod. 

 

h/ OZ schválilo jednohlasne 

 

zápis do Zoznamu pamätihodností obce Veľké Úľany pod číslom 43. 

Pamätník obetiam I. svetovej vojny – Az I. világháborúban elesett katonák 

emlékműve   



 

i/ OZ uložilo úlohu 

 

Komisii výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu vypracovať návrh  

na výmenu starých autobusových zastávok v katastri obce Veľké Úľany a Nové 

Osady. 

 

Informácie starostu: 

 

- 27. februára sa uskutoční výročná členská schôdza miestnej organizácie 

zdravotne postihnutých občanov 

- 13. marca sa uskutoční vystúpenie žiakov Základnej školy s VJM Mihálya 

Borsosa v miestnom kultúrnom dome pri príležitosti výročia maďarskej 

revolúcie, a 15. 3. sa uskutoční pri tejto príležitosti slávnostná svätá omša 

v rímsko-katolíckom kostole a následne kladenie vencov na miestnom 

cintoríne 

16.- 18. marca sa uskutoční 4. zasadnutie OZ 

 

9. Diskusia 

 

Poslanec Hanzel sa vyjadril k nasledovným témam: 

- Bolo by potrebné znovu postaviť skateboardovú dráhu, jej komponenty sú 

uložené, iba by bolo potrebné nájsť vhodné miesto na ich uloženie, a bolo by 

dobré umiestniť aj basketbalový kôš. 

- Pán starosta odpovedal, že miesto na uloženie je už vybrané, bude na konci 

jazdeckého areálu. 

- Poslanec Hanzel sa ďalej informoval, či  sa bude realizovať  rozšírenie 

kamerového systému. 

- Pán starosta odpovedal, že niektoré kamery sú už namontované a v blízkej 

budúcnosti budú namontované ďalšie. 

Poslanec Tibor Németh sa informoval, či obec kúpi v spolupráci s MO ZŤP so 

elektrický bicykel. 

Pán starosta odpovedal, že dal prísľub, že obec zakúpi elektrickú trojkolku 

a pridelí niektorému občanovi so ZŤP.  

- Poslanec Zoltán Máris navrhol, aby pri bytovkách na Sládkovičovskej ulici 

boli vyznačené parkovacie miesta a pridelené menovite pre každý byt, nakoľko 

je veľa áut, a nie každému sa ujde parkovacie miesto, alebo bolo vybudované 

parkovisko pre ďalšie vozidlá. 

- Pán starosta odpovedal, že bolo by vhodné usadenie parkovacích tabúľ 

s uvedením konkrétnych mien alebo ŠPZ. 

- Poslanec Kristián Sercel navrhol, aby na ulici 9. mája bolo podľa možnosti 

namontované ďalšie svetlo pouličného osvetlenia, nakoľko je tam dlhší úsek bez 

osvetlenia. 



- Pán starosta touto úlohou poveril pána Fraštiu, údržbára pre verejné osvetlenie. 

 

10. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie  z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal  

Ing. Száraz Pavol. Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne. Uznesenie 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad o hlasovaní poslancov 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 
 

     Keďže program 3. 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 

 

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

 

Mgr. Katarína Bózsingová..................................................................................... 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,45 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 19,45 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


