Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 17. októbra 2012
________________________________________________________________
S. zn.: 17/X/2012
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:

Ing. František Gőgh
Mgr. Mária Tomovičová
Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Silvia Šafáriková

17. 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 všetci poslanci.
OZ bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Pán starosta navrhol, aby program rokovania bol zmenený 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. Interpelácia poslancov
7. Prevádzkový poriadok pohrebiska
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:
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2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Mgr. Ingrid Winklerovú a Alţbetu Gregušovú.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Jozef Sztraka, Erika Slezáková, Mgr. Ildikó Danišová.
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 OZ sa z radov občanov zúčastnila Henrieta Andrášiová,
ktorá nemala ţiadne dotazy.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uloţené ţiadne konkrétne úlohy. Pán
starosta prekontroloval plnenie úloh zo zápisnice. Vyţiadal si zápisnicu
z inventúry o prevzatí majetku od Eugena Molnára.
Pánovi Tiborovi Némethovi uloţil úlohu, vybaviť orezanie stromu pri dennom
stacionári.
Pani prednostke uloţil úlohu, vypracovať prevádzkový poriadok detského
ihriska, a dať ho vyhotoviť pánovi Lanczovi.
6./ Interpelácia poslancov
V interpelácii nevystúpil nikto z poslancov.
7./ Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Úľany
Nakoľko sa zmenil prevádzkovateľ miestneho cintorína a prevádzkovanie
miestneho pohrebiska prevzali Verejnoprospešné sluţby, príspevková
organizácia, bolo potrebné vykonať zmeny v prevádzkovom poriadku
pohrebiska obce Veľké Úľany.
Pán starosta prečítal prevádzkový poriadok, a na základe návrhov poslancov boli
doplnené zmeny v prevádzkovom poriadku pohrebiska.
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Prevádzkový poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice. Prevádzkový poriadok
pohrebiska schválili poslanci jednohlasne.
OZ zároveň zrušilo predchádzajúce uznesenie o prevádzkovom poriadku:
č. 14-OZ/2011 bod č. 7 písm. d, zo 4 zas. OZ dňa 6.4.2011.
8./ Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne
Sadzobník poplatkov za výkony poskytované organizáciou:
Verejnoprospešné sluţby, príspevková organizácia Veľké Úľany
1./ Manipulačný poplatok za vývoz veľkokapacitného kontajnera vo výške 30 €
v obci Veľké Úľany, mimo obce za kaţdý km podľa platného sadzobníka
Verejnoprospešných sluţieb príspevkovej organizácie Veľké Úľany.
2./ Poplatok za uţívanie Domu smútku: 45€ + DPH
/poplatok zahŕňa prípravu, upratovanie pred a po obrade, dezinfekciu, spotrebu
energií, údrţbu/.
3./Poplatok za sluţby svadobky v Dome sluţieb:
- malá sála: 120 €
- veľká sála: 150 €
- celá sála: 250 €
/Zľava pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce 50 %/
Tieto poplatky sa platia do pokladne: Verejnoprospešné služby,
príspevková organizácia Veľké Úľany.
b/ OZ zrušilo
doteraz platné uznesenie č. 135-OZ/2006 bod č. 4 písm. b zo dňa 22.3.2006.
c/ OZ schválilo jednohlasne
doplnenie Sadzobníka správnych a manipulačných poplatkov za úkony a sluţby
poskytované obcou Veľké Úľany
1./ Vývoz stavebnej sute /uloţenie/ na miestnu skládku 30 €/ do 10 t/
2./Úprava hrobového miesta:
1. hrob: 170 €
2. hrob: 280 €
3. hrob: 320 €
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3./ vstup do cintorína motorovým vozidlom: 10 €.
Vo výnimočných prípadoch, môţe starosta obce Veľké Úľany povoliť vstup
s motorovým vozidlom bez poplatku!
a súčasne ruší doteraz platné uznesenie č. 112-OZ/2009 bod č. 9 písm. i, zo dňa
2.7.2009
d/ OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť ENERMONT s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava, o odsúhlasenie
zriadenia vecného bremena pod stavbou „DS – Veľké Úľany – zahustenie TS“
stavba SO 03 – Montáţ zemného káblového vedenia nn, SO 04 – Montáţ
zemného káblového vedeniavn, na pozemkoch parc. č. 1129/1, 1127/40, 1184/4
a 1473, k.ú. Veľké Úľany, bezodplatne v prospech stavebníka.
Po obdrţaní výpisu z uznesenia so schválením zriadenia vecného bremena pod
stavbou, stavebník ZSE Distribúcia a.s. Bratislava predloţí zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena k majetkoprávnemu vysporiadaniu
pozemkov pod stavbou. Po uskutočnení stavby bude obci predloţená Zmluva o
zriadení vecného bremena.
e/ OZ vzalo na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy č. 5/93 Ireny Hanzelovej, ul. kpt. J.Nálepku 876,
Veľké úľany ku dňu 30.11.2012.
f/ OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť Materskej školy Veľké Úľany o opravu prístupovej cesty a o spoluprácu
pri vybudovaní cesty na dopravné ihrisko.
OZ zároveň ţiada MŠ o predloţenie konkrétneho rozpočtu na vybudovanie
dopravného ihriska.
V diskusii k tomutu bodu rokovania pán starosta uviedol, ţe práce sa začnú na
jar, náklady budú uvedené v budúcoročnom rozpočte.
Poslankyňa Gregušová navrhla, aby bola dodaná aj kalkulácia na dopravné
ihrisko.
Poslankyňa Slezáková navrhla, aby bolo vybudované väčšie dopravné ihrisko,
ktoré by mohli pouţívať aj základné školy.
Pán starosta povedal, ţe na väčšie ihrisko by bolo vhodnejšie podať projekt na
získanie peňazí z eurofondov.
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g/ OZ zrušilo
Uznesenie č. 55-OZ/2012 bod č. 9 písm.i, zo dňa 27.8.2012 o uzavretí zmluvy
na odvoz komunálneho odpadu s firmou SITA Slovensko.
h/ OZ vydalo nariadenie
1/ Usporiadateľom kultúrno - spoločenských podujatí ohlásiť kaţdú spoločensko
– kultúrnu akciu vopred Obecnému úradu vo Veľkých Úľanoch, na ktorej sa
očakáva väčší počet účastníkov, a predpokladá sa, ţe podujatie bude trvať dlhšie
ako 3 hodiny.
2/ Usporiadateľ v nahlásení musí uviesť meno zodpovednej osoby za priebeh
podujatia a meno usporiadateľa.
3/ Usporiadatelia podujatí sú povinní dohliadnuť aj na bezprostredné okolie
akcie, t.j. parkoviská a prístupové komunikácie, nakoľko práve tam dochádza
k sústavnému narušovaniu verejného poriadku a nočného kľudu.
4/ Vzor „Oznámenia“ bude k dispozícii na Obecnom úrade, ako aj na
internetovej stránke obce Veľké Úľany.
i/ OZ neschválilo
Ţiadosť HORMIGA s.r.o. 925 23 Hrubá Borša č. 128, o vydanie povolenia na
sanitárny predaj mäsa a mäsových výrobkov na trhovisku obce Veľké Úľany
v súlade s VZN č. 3/2006 obce Veľké Úľany.
Informácie starostu obce:
- Najbliţšie zasadnutie OZ sa bude konať 14. novembra 2012.
- 25.10. 2012 sa pri príleţitosti mesiaca úcty k starším uskutoční v MKS
slávnostný kultúrny program pre dôchodcov obce, s občerstvením a malým
darčekom.
- 26.10. 2012 sa uskutoční v ZŠ s VJM Mihálya Borsosa slávnosť pri príleţitosti
pomenovania školy.
- 26.10.2012 sa uskutoční lampiónový sprievod pod názvom „Obecné
svetielka“.
- 1.11.2012 sa na miestnom cintoríne uskutoční slávnostná pietna spomienka pri
príleţitosti pamiatky zosnulých.
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9./ Diskusia
Poslanec Ľudovít Hanzel:
- Bola podaná sťaţnosť na rumunských robotníkov, za ich hlučnosť, ktorí
pracujú pre konzerváreň Rišňovský & Halász s.r.o.,
- Pán starosta odpovedal, ţe bude im zaslané upozornenie. Ich pracovné
zmluvy končia koncom roka.
- Upozornil na to, ţe program hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa končí,
bude potrebné vypracovať nový.
- Informoval sa, či obec má fond opráv.
- Pán starosta odpovedal, ţe má.
Poslanec Karol Lakatos:
- Informoval poslancov o tom, ţe obec dostala ponuku od profesora
Baranca na vypracovanie dlhodobého návrhu na riešenie zelene v obci
v rámci územného plánu, ktorá by bola realizovaná postupne.
- Pán starosta odpovedal, ţe sa s ponukou bude zaoberať.
- Ďalej upozornil na to ţe vŕby okolo OD Jednota by bolo potrebné upraviť
a orezať, nakoľko sú uţ značne poškodené.
- Pán starosta odpovedal, ţe v spolupráci s VPS sa stromy môţu v zime
orezať.
Poslankyňa Alžbeta Gregušová:
- Informovala sa, kedy bude zber papiera, hlavne kartónového, nakoľko
tento nevykupujú.
- Pán starosta odpovedal, ţe jedná s väčšou firmou, ktorá bude
zabezpečovať výkup druhotných surovín v obci.
- Upozornila na úzke chodníky na ulici Mlynskej.
- Informovala sa či bude postavený adventný veniec na námestí obce.
- Pán starosta odpovedal, ţe v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom
a školami bude postavený adventný veniec.
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10./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec
Jozef Sztraka.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
11./ Záver
Keďţe program 17. 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.

Ing. František Gőgh
Starosta OcÚ

Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ
Overovatelia

Mgr. Ingrid. Winklerová........................................................................................
Alţbeta Gregušová................................………………………………………….
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21,30 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 21,15 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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