Zápisnica
z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 24. januára 2018
________________________________________________________________
S. zn.: UJ6-A10
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:

Ing. František Gőgh, DBA
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Mgr. Mária Tomovičová
Silvia Šafáriková

38. 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 deviati
poslanci. Poslanec Ľudovít Hanzel a Mgr. Ildikó Danišová chýbali
ospravedlnene.
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. Návrhy a pripomienky občanov
6. Interpelácia
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10.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:
Ing. Pavla Száraza a Zoltána Márisa.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Iveta Aponyiová, Tibor Csemez, Mgr. Katalin Bózsing..
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí bola uložená dlhodobá úloha kronikárke obce.
Konkrétne úlohy do nasledujúceho zasadnutia uložené neboli.
5./ Návrhy a pripomienky občanov
Na tomto zasadnutí sa zúčastnili dvaja občania. Pán starosta im poskytol priestor
na ich prípadné pripomienky. Prítomní sa vyjadrili , že sa OZ zúčastnia len ako
pozorovatelia.
6./ Interpelácia
Do interpelácie sa prihlásila poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová. Opýtala sa
pani kontrolórky, či organizácie, ktoré obdržali finančný príspevok od obce na
rok 2017 predložili vyúčtovanie týchto príspevkov.
Pani kontrolórka odpovedala, že na základe VZN obce sú organizácie povinné
predložiť vyúčtovanie do 15. decembra príslušného roku, čo neurobili. Pani
kontrolórka povedala, že tieto organizácie budú vyzvané, aby tak do najbližšieho
zasadnutia OZ urobili a predložili vyúčtovanie.
7./ Rôzne
V bode rôznom informoval pán starosta prítomných:
- o podaní žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB na obstaranie 4 nájomných
bytov nižšieho štandardu prostredníctvom výstavby na pozemkoch obce Veľké
Úľany.
- o žiadosti pána Jozefa Poóra, Komenského 538, Veľké Úľany o poskytnutie
finančnej pomoci na realizáciu pamätnej púte po stopách veľkokniežaťa
II. Rákóczi Ferenca.

Pán starosta povedal, že sa osobne stretne s pánom Poórom a dohodnú sa
o najvhodnejšej forme pomoci.
- pán starosta ďalej informoval prítomných o úspešných projektoch obce, ako aj
o chystaných projektoch.
Medzi úspešné projekty obce patria projekt na prístavbu a prestavbu Materskej
školy, na ktorý obec dostala 522 tisíc Eur z Eurofondov. Uviedol, že t.č. beží
verejné obstarávanie na výber dodavateľa stavebných prác, a na jar by chceli
začať s prácami.
- Ďalej obec bola úspešná pri podaní projektu na vybudovanie cyklotrasy vo
výške 722 tisíc Eur v I. etape. Projekt je podaný aj na II. etapu.
- Pripravil sa aj projekt na vybudovanie Zberného dvoru v Nových Osadoch,
v miestnej časti Lenčehel, kde tiež prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa.
- Ďalšie projekty sú podané na environmentálny fond, na rekonštrukciu
a obnovu tribúny v Lesoparku v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SK HU, na vybudovanie Komunitného centra v budove sociálnych služieb, na
likvidáciu environmentálnych záťaží, na vybudovanie multifunkčného ihriska
a športovej haly, na obnovu hasičskej zbrojnice, na obnovu budovy VPS PO, na
vybudovanie urnového hája na miestnom cintoríne, na vybudovanie
skateboardového ihriska, na vybudovanie priestorov pre psičkárov, na obnovu
chodníkov a na vytvorenie priestorov na dočasné bývanie na to odkázaným
občanom.
Pán starosta určil termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018
nasledovne:
február 19, 21
marec 19, 21
apríl 16, 18
máj 14, 16
jún 11, 13
8. Diskusia
Poslankyňa Iveta Aponyiová – informovala sa, akí umelci budú vystupovať
v rámci obecných dní.
Pán starosta odpovedal, že sa to ešte rieši, boli oslovení viacerí umelci. Poslanec
Kristián Sercel ponúkol svoju pomoc pri oslovení niekoľkých umelcov.
Poslanec Tibor Csemez navrhol, aby v rámci obecných dní boli usporiadané aj
súťaže pre dospelých.
Pán starosta odpovedal, že je potrebné podať návrhy kultúrnej komisii.
Uviedol, že v predchádzajúcich rokoch boli organizované aj rôzne preteky pre
dospelých, ale nakoľko čím ďalej tým častejšie sa stávalo, že do týchto súťaží
sa nikto neprihlásil, boli vypustené z programu obecných dní.

Napriek tomu navrhol, že ak budú dobre zorganizované, môžu sa znovu zaradiť
do programu.
Ďalej poslanec Csemez navrhol, ak bude realizovaná rekultivácia miestnej
skládky, aby v budúcnosti bola skateboardová dráha pre deti umiestnená na
území tejto zrekultivovanej skládky.
Pán starosta odpovedal, že územie miestnej skládky je blízko rodinných domov,
skateboardisti by rušili obyvateľov.
Poslanec Zoltán Máris upozornil na to, že v zmysle zákona o energetickej
hospodárnosti budov bude potrebné zatepliť obecné budovy, aby sa znížila ich
energetická náročnosť. Navrhol, aby na získanie potrebných financií na tento
účel, obec podala žiadosť o dotácie na získanie financií z eurofondov.
Poslanec Ing. Pavol Száraz poukázal na potrebu osvetlenia prechodov pre
chodcov.
Pán starosta odpovedal, že tam, kde nie je verejné osvetlenie, tam sa umiestnia
svetlá, a ostatné prechody by mohli byť osvetlené blikačmi.
Poslanec Száraz ďalej upozornil na havarijný stav strechy Základnej školy
s VJM, ktorý by bolo potrebé čím skôr vyriešiť lebo zateká.
Ďalej poslanec Száraz navrhol, aby sa začalo aj s prepracovaním Územného
plánu obce.
9./ Návrh na uznesenie
OZ na tomto zasadnutí neprijalo žiadne uznesenie.
10./ Záver
Keďže program 38. 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, MBA
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce
Overovatelia

Ing. Száraz Pavol................................................................................
Máris Zoltán................................................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 19,30 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

