
 Z á p i s n i c a  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 23. septembra 2015  

________________________________________________________________ 

S. zn.: UJ6-A10 

 

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 

 

 

    8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

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

prítomných. Pán starosta skonštatoval, ţe všetci poslanci včas obdrţali 

pozvánku s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili 8 

poslanci. Mgr. Ildikó Danišová chýbala ospravedlnene. Mgr. Katarína 

Bózsingová a Ľudovít Hanzel 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. Interpelácia poslancov 

6. Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. polrok 2015 

7. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. polrok 2015  

8. Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany 

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: 

 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Kristiána Sercela a Tibora Csemeza 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ingrid Winklerová, Zoltán Máris, Tibor Németh. 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uloţené ţiadne úlohy. 

 

 

5./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii vystúpil pán poslanec Tibor Csemez, ktorý upozornil na to, ţe 

v ulici Štefana Majora nie sú namontované ešte nové lampy pouličného 

osvetlenia. 

Ďalej upozornil na potrebu vybudovania chodníkov na ulici Štefana Majora. 

Pán starosta odpovedal, ţe výmenu osvetlenia ešte dokončujú, ale poveril pána 

Jozefa Sztraku, aby s pánom Frastiom prešli všetky ulice a urobili zoznam 

potrebných opráv. Ďalej k otázke opravy chodníkov odpovedal, ţe bude 

potrebné zapracovať finančné prostriedky do rozpočtu na budúci rok, aby sa 

opravy mohli realizovať. Ďalej uviedol, ţe bude potrebné rozhodnúť ešte, akou 

formou sa opravy uskutočnia. Navrhol stavebnej komisii, aby pripravila prehľad 

o stave chodníkov v obci.  

 

 

 

 

 



6./ Rozbor hospodárenia  obce Veľké Úľany za  I. polrok 2015 

7./ Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. polrok 2015  

8./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2015  

 

OZ schválilo jednohlasne tieto body rokovania. 

V diskusii k tomuto bodu rokovania predseda komisie pre organizáciu miestnej 

samosprávy obce pán Jozef Sztraka uviedol, ţe komisia na svojom zasadnutí 

prerokovala tieto body a nezistila ţiadne závaţné odchýlky v hospodárení obce. 

Preto komisia navrhla schváliť tieto body rokovania. 

 

9./ Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Ţiadosť Tomáša Frastiu, 1. mája 1330/33 Veľké Úľany o ukončenie nájomnej 

zmluvy o uţívaní bytu č. A3 v nájomnom bytovom dome dohodou k 30.9.2015. 

 

b/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Ţiadosť Karin Halászovej, bytom Nám. 1 mája 66/17 Senec v zastúpení 

Realitnou kanceláriou JUDr. Marczell Veľké Úľany o odkúpenie časti 

zastavaného pozemku v k.ú. Veľké Úľany na ktorom je postavený rodinný dom 

s.č. 1052. 

Predmetom ţiadosti sú nasledovné časti pozemku: 

 

LV č. 2903 parc. č. 1398/2 orná pôda – z toho novoutvorené časti pozemku: 

parc. č. 1395/1 zast. plocha o výmere 78 m
2
 

parc. č. 1395/6 zast. plocha o výmere 72 m
2
 

parc. č. 1395/2 záhrada o výmere 154 m
2 

 

LV č. 1531 parc. č. 1397/1 orná pôda – z toho novoutvorené časti pozemku: 

parc. č. 1395/7 zast. pl. o výmere 155 m
2
 

parc. č. 1395/9, záhrada o výmere 6 m
2 

parc. č. 1395/8, záhrada o výmere 166 m
2
 

 

parc. č. 1396/2 orná pôda časť – z toho novoutvorené časti pozemku: 

parc. č. 1395/10, zast. pl. o výmere 97 m
2 

parc. č. 1395/12 zast. pl. o výmere 14 m
2 

parc. č. 1395/11 záhrada o výmere 129 m
2
 

 

parc. č. 1396/1 orná pôda časť – z toho novoutvorené časti pozemku: 

parc. č. 1395/10 zast. pl. o výmere 12 m
2 



 

predaj celkom vo výmere 883 m
2
 /3,50 € za m

2
 

 

c/ OZ vzalo na vedomie 

 

Návrh na vypracovanie zmeny Štatútu obce Veľké Úľany 

 

d/ OZ vzalo na vedomie 

 

Informáciu o poskytnutí dotácie na údrţbu, modernizáciu miestneho rozhlasu vo 

výške 13500 € od Ministerstva financií SR na rok 2015 

 

e/ OZ vzalo na vedomie 

 

Informácie o poskytnutí dotácie od MŢP – ENVIROFOND  

na sanáciu z lokality – „Nelegálne skládky“ vo výške 86192€ 

 

f/ OZ vzalo na vedomie 

 

Informáciu o poskytnutí dotácie na riešenie kamerového systému v obci od MV 

SR vo výške 10000 € 

 

g/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Zámer predaja podielu obce Veľké Úľany v T.K.O., spol. s.r.o., so sídlom 

v Čiernaéj  Vode, ktorá bola zaloţená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.4.1999 

s účasťou našej obce 44%,  a poverilo advokátsku kanceláriu Bánoš s.r.o.,  

vypracovaním právnych úkonov predaja. 

 

h/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Podanie ţiadosti o členstvo obce Veľké Úľany v „Mikroregióne 11 PLUS“. 

 

Informácie starostu: 

 

- Najbliţšie zasadnutie OZ sa uskutoční 21.10.2015 

- 10.10.2015 „Vymeň nudu za pohyb“ športové podujatie 

- 10.10.2015 slávnostná schôdza Miestnej organizácie SČK 

- 20.10.2015 „Úcta k starším“ slávnostný program v Kultúrnom dome 

 

 

 

 



 

 

 

10. Diskusia 

 

Poslankyňa Ingrid Winklerová sa informovala, kam sa môţe odovzdať sklo. 

Pán starosta odpovedal, ţe boli vybudované kontajnery na sklo na školskom 

dvore, kam môţu občania odovzdať sklo, alebo môţu odniesť sklo na zberný 

dvor na Lenčehel. Ďalej uloţil úlohu pánovi Jozefovi Sztrakovi zabezpečiť tri 

kontajnery na sklo, ktoré budú rozloţené na území obce. 

Poslanec Jozef Sztraka navrhol, aby boli občania prostredníctvom miestneho 

rozhlasu upozornení na to, aby do umelohmotného odpadu nedávali výrobky 

z polyesteru. 

Poslankyňa Iveta Aponyiová poukázala na to, ţe občania vo svojich záhradách 

pália odpad, a dymom znepríjemňujú svojmu okoliu vzduch. 

Pán starosta odpovedal, ţe iba vypaľovanie trávnatých porastov je zakázané 

počas sucha. Na jeseň občania môţu páliť lístie vo svojich záhradách, treba však 

dbať na to, aby nefúkal vietor. 

Poslankyňa Aponyiová ďalej upozornila na potrebu opravy sedadiel na 

futbalovom ihrisku. 

Pán starosta odpovedal ţe toto spadá do kompetencie futbalového klubu. 

Ďalej sa poslankyňa informovala, či sa bude stavať domov pre dôchodcov. 

Pán starosta odpovedal, ţe v dohľadnej dobe nie. 

Poslankyňa znovu upozornila na neporiadok a havarijný stav plotu na ulici Pusta 

pri dome č. 181 

Pán starosta poveril pani prednostku s tým, aby zaslala výzvu majiteľovi na 

odstránenie nedostatkov. 

Poslanec Kristián Sercel bol upozornený od občanov na to, ţe za kúpaliskom 

v burine sú vyhodené rôzne odpadky, ktoré zapáchajú. 

Pán poslanec Jozef Sztraka uviedol, ţe sa tam boli pozrieť s pani poslankyňou 

Winklerovou, ale nič tam nenašli. 

Pán starosta poveril vedúceho Verejnoprospešných sluţieb PO obce tým, aby sa 

lepšie starali o verejné priestranstvá a včas pokosili burinu na takýchto miestach. 

Poslanec Ing. Pavol Száraz sa informoval, v akom štádiu je výstavba kruhového 

objazdu v obci. Pán starosta prisľúbil, ţe sa tým bude zaoberať. 

Poslanec Száraz ďalej upozornil na to, ţe na budove maďarskej školy nebola 

dokončená montáţ parapiet.  

Pán starosta odpovedal, ţe to bude urgovať. 

Poslanec Száraz sa ďalej informoval o moţnosti napojenia školskej jedálne na 

kanalizáciu.  

Pán starosta odpovedal, ţe pripojenie bude potrebné urobiť počas prázdnin, keď 

deti nechodia do školy, bude potrebné nájsť termín a aj dodávateľa.  



Poslanec Száraz ďalej tlmočil ţiadosť zástupcov miestnej časti Nové Osady – 

Hajmáš o moţnosti napojenia sa na verejný vodovod, ktorý je uţ vybudovaný 

v obci. Pán starosta odpovedal, ţe pokiaľ bude mať dostatočný počet občanov 

tejto miestnej časti záujem o pripojenie, obec im poskytne pomoc pri 

vybavovaní potrebných dokumentov. 

Poslanec Száraz ďalej informoval poslancov o moţnosti získania finančných 

prostriedkov z Envirofondu formou vypracovania projektu na kúpu 

skladateľných nádrţí, ktoré sa dajú umiestniť pod povrch vozovky a v nich sa 

nazbiera zbytočná daţďová voda, čím by sa vyriešil problém veľkých vodných 

plôch na miestnych komunikáciách po daţdi. 

Pán starosta prisľúbil, ţe dá taký projekt vypracovať. 

Poslanec Kristián Sercel upozornil na to, aby bol kamerový systém 

zrekonštruovaný, nakoľko veľa kamier uţ neplní svoju účinnosť. Pán starosta 

odpovedal, ţe toto bude riešiť s pánom Zoltánom Tóthom, ktorý predmetný 

kamerový systém inštaloval. 

Poslanec Ľudovít Hanzel upozornil na to, ţe nie všetky inštitúcie obce sú 

označené dvojjazyčne.  

Pán starosta odpovedal, ţe tabule sa objednajú. 

Poslanec Hanzel ďalej poukázal na potrebu vypracovania Plánu hospodárskeho  

a sociálneho rozvoja obce na ďalšie obdobie.  

Pán starosta vyzval poslancov, aby v najbliţšej dobe odovzdali svoje návrhy, 

a vyzval pani prednostku, aby pripravila a zosumarizovala návrhy občanov. 

Poslanec Hanzel  sa ďalej informoval, či sa v obci uskutoční aj jesenné 

upratovanie, kedy budú môcť občania znovu vyloţiť nepotrebný odpad, ktorý 

obec zlikviduje. 

Pán starosta odpovedal, ţe treba určiť termín. 

Poslanec Hanzel sa ďalej informoval, kedy sa znovu postaví skateboardové 

ihrisko, ktorého súčasti sú uloţené v sklade. 

Pán starosta odpovedal, ţe ihrisko by sa mohlo postaviť pri dostihovej dráhe. 

Poslanec Hanzel ďalej poţiadal, aby pani kontrolórka predloţila na nasledujúce 

zasadnutie stav majetku obce. 

Pán starosta odpovedal, ţe pán poslanec si stav majetku obce môţe vyţiadať na 

ekonomickom úseku obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11./ Záver 

 

     Keďţe program 8. 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 

 

Tibor Csemez....................................................................................... 

 

kristián Sercel.................................................................................................... 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,00 hod. 

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


