Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 10. decembra 2012
________________________________________________________________
S. zn.: 10/XII/2012
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:

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

19. 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 deviati poslanci.
Poslankyne Mgr. Ildikó Danišová a Erika Slezáková chýbali ospravedlnene.
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. Dotazy a návrhy občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. VZN č. 3/2012 o miestnych daniach...
8. Rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2013
9. Rôzne
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie
12. Záver
Poslanci OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne.
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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:
Zoltána Márisa a Tibora Németha.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Alţbeta Gregušová, Iveta Aponyiová, Ing. Pavol Száraz.
K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Od občanov obce Veľké Úľany neboli predloţené ţiadne dotazy a návrhy.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí bolo odročené určenie výšky prenájmu za
prístavbu pod reštauráciou ENELIN. Pán starosta konštatoval, ţe obec poţiadala
právnika o zhodnotenie danej problematiky, t.č. ešte obec neobdrţala odpoveď.
6./ Interpelácia poslancov
V interpelácii nevystúpil ţiadny poslanec.
7./ VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady obce Veľké Úľany.
Návrh VZN o miestnych daniach obdrţali všetci poslanci OZ. Tento návrh
prejednala komisia pre miestnu samosprávu obce, ktorej predsedkyňa pani
Alţbeta Gregušová uviedla, ţe VZN bola prispôsobená príslušným zákonom a
predpisom. Pán starosta konštatoval, ţe v tomto roku obec nepristúpila
k zvýšeniu miestnych daní.
Predsedkyňa komisie pre miestnu samosprávu pani Alţbeta Gregušová
doporučila v mene komisie schválenie tochto bodu rokovania.
VZN č. 3/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice.
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8./ Rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2013
Predsedkyňa finančnej komisie pani Alţbeta Gregušová uviedla, ţe komisia dva
krát zasadala, o rozpočte. Konštatovala, ţe rozpočet je reálny. Finančná komisia
navrhuje schváliť rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2013.
V diskusii k tomuto bodu rokovania pán starosta vyzval hlavnú účtovníčku obce
pani Martu Kriţanovú, aby oboznámila poslancov so zmenami v rozpočte, a
podala vysvetlenie k jednotlivým bodom rozpočtu.
Rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2013 schválilo OZ jednohlasne.
Rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.
9./ Rôzne
a./ OZ schválilo jednohlasne
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013.
b./OZ schválilo jednohlasne
Vyplatenie ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Veľké Úľany za rok 2012
vo výške 600 €.
c/ OZ vzalo na vedomie
Ţiadosť Martina Blšťáka, nájomcu kúpaliska Modrá perla na prípravu kúpaliska
na letnú sezónu 2013.
d/ OZ vzalo na vedomie
Ţiadosť TISTAV s.r.o. o navýšenie ceny 16 b.j. nadstavby zdravotného
strediska.
e/ OZ neschválilo
Predaj majetku obce v budove dvojgaráţe v areáli VPS PO.
Informácie starostu obce:
- 15.12.2012 sa uskutočnia vianočné trhy na námestí obce z prác našich
školákov a škôlkárov. V prípade nepriaznivého počasia budú trhy v Miestnom
kultúrnom dome.
- 18.12.2012 sa uskutoční kolaudácia 16. bj. nad zdravotným strediskom.
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- 18.12.2012 vianočný program Základnej školy v miestnom kultúrnom
stredisku
- 20.12. 2012 vianočný program Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským Mihálya Borsosa v miestnom kultúrnom stredisku.
- 21.12.2012 – slávnostná vianočná večera
- 12.1.2013 sa uskutoční novoročný futbalový turnaj o pohár starostu obce.
10./ Diskusia
Poslankyňa Alžbeta Gregušová
- informovala sa ako sú zaplatené dane z nehnuteľností, hlavne či
samostatne hospodáriaci roľníci uţ zaplatili dane za prenájom pôdy.
- Pán starosta odpovedal, ţe dane za prenájom pozemkov platia
poľnohospodári koncom roka keď uţ dostanú dotácie.
Poslanec Ľudovít Hanzel
- informoval sa, či organizácie nahlasujú obci usporiadanie zábavných
akcií.
- Pán starosta odpovedal, ţe áno, organizácie boli oboznámené s touto
povinnosťou, a dodrţiavajú dané predpisy.
Poslanec Ing. Pavol Száraz
- Upozornil na dodrţiavanie VZN o trhovom poriadku, preto ţe trhovníci sa
čím ďalej tým viac rozkladajú. Navrhol, aby boli určené hranice moţností
rozloţenia sa trhovníkov ako aj sadzby za obsadené územie na predaj.
- Pán starosta navrhol, aby poslanci Jozef Sztraka a Németh Tibor vymerali
predajné miesta. Navrhol ďalej, aby poslanci kontrolovali kaţdú sobotu
trhovisko.
11./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 19 zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec
Ing. Pavol Száraz.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie z 19 zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
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12./ Záver
Keďţe program 19. 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

Tibor Németh............................................................................
Zoltán Máris....................………………………………………….
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 2100 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 21.00 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

