
Z á p i s n i c a  

z  23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 16.novembra 2016  

________________________________________________________________ 

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,MBA 

Zapisovateľka:       Mgr. Mária Tomovičová 

 

23. 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 

jedenásti poslanci. 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.  Dotazy a návrhy občanov 

6.  Interpelácia 

7.  Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany do 30.9.2016 

8.  Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce  

    Veľké Úľany do 30.9.2016 

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 Mgr. Máriu Tomovičovú 

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

    Ivetu Aponyiovú  a Kristiána Sercela 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Tibor Csemez, Zoltán Máris, Ľudovít Hanzel.  

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na 21. zasadnutí  a na 22. neplánovanom zasadnutí OZ nebola uloţená ţiadna 

konkrétna úloha.  

 

5./ Dotazy a návrhy občanov 

  

Na tomto zasadnutí sa z radov občanov nikto nezúčastnil. 

 

6./ Interpelácia 

 

Pán poslanec Ing. Száraz  navrhol aby na ďalšie zasadnutie bola pripravená 

rekapitulácia nezaplatených daní a poplatkov za rok 2016, ďalej sa informoval, 

či boli včas odovzdané všetky pripravované projekty, ktorým bol určený termín 

k 31.10.2016. 

 

7./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany do 30.9.2016 

 

Podrobné informácie k čerpaniu rozpočtu predloţil predseda finančnej komisie 

poslanec Jozef Sztraka. Skonštatoval, ţe finančná komisia po prerokovaní 

doporučuje jeho schválenie. Nezrovnalosti resp. zvýšené čerpanie rozpočtu bolo 

vykázané na energiách. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Veľké Úľany 

do 30.9.2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci tento bod rokovania schválili jednohlasne. 

 

 

 



8./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce  

Veľké Úľany do 30.9.2016 

Podrobné informácie k čerpaniu rozpočtu predloţil predseda finančnej komisie 

poslanec Jozef Sztraka. Skonštatoval, ţe finančná komisia po prerokovaní 

doporučuje jeho schválenie. Rozbor rozpočtového hospodárenia príspevkových 

a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany do 30.9.2016 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Poslanci tento bod rokovania schválili jednohlasne. 

 

9./ V bode rôznom poslanci OZ prejednávali nasledovné žiadosti: 

 

a/  

Ţiadosť Mariána Kissa – Kisko STAV, Budovateľská 1122, Veľké Úľany  o 

prenájom nebytových  priestorov na ulici Leninovej  súp. č. 174 za účelom 

zriadenia predajne   

 

b/  

Starosta obce prečítal otvorený list obyvateľov  bytového domu na ul. Sadovej č. 

687 adresovaný  starostovi obce a poslancom obecného zastupitelstva. 

Predmetom listu boli drobné  nevyhnutné opravy.  

Zastupiteľstvo znenie listu bralo na vedomie a dohodli sa na obhliadke na mieste 

dňa 19.10.2016.   

 

c/  

OZ prejednalo zámer výstavby  /4 b.j./  nájomných bytov na parcele č. 164/2, na 

ulici Školskej z dôvodu potreby poskytnutia bývania pre obyvateľov obce 

s nízkymi príjmami.    

 

d/  

OZ prejednalo poskytnutie  ročnej odmeny  pre hlavného kontrolóra obce vo 

výške 800 €. 

 

e/  

OZ prejednalo  podanie ţiadosti na základe výzvy Ministerstva 

pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR, v rámci ktorej je moţné  získať 

nenávratnú finančnú pomoc aţ do výšky 95%  z oprávnených nákladov na 

investície do objektu materskej školy.   

 

Informácie starostu: 

 

- najbliţšie zasadnutie  sa bude konať 29.11.2016 k návrhu  rozpočtu na 

roky 2017-2019 

- Mikuláš s deťmi  dňa  3.12.2016 v obci   



 

 

 

 

10. Diskusia 

 

 Z radov poslancov sa do diskusie nikto neprihlásil.  

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítal člen  návrhovej komisie,  Ľudovít Hanzel 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

11./ Záver 

 

Program 23. 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,  MBA                                                Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                         starosta obce                            

 

                                       

 

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

 

Iveta Aponyiová .......................................................................................... 

 

Kristián Sercel    ............................................................................................ 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21:15 hod. 

 

Za správnosť: Mgr. M. Tomovičová     

 


