Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 18. septembra 2013
________________________________________________________________
S. zn.: 18/IX/2013
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:

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

26. 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 9 poslanci
z 11 poslancov. Poslankyňa Iveta Aponyiová a poslanec Karol Lakatos 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. Dotazy a návrhy občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. Rôzne
8. 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:
Tibora Németha a Jozefa Sztraku.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Bc. Erika Slezáková, Ľudovít Hanzel, Zoltán Máris.
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 sa nikto nezúčastnil z radov občanov .
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí bolo odročené prejednanie návrhu VZN
o trhovom poriadku. Z dôvodu chystania materiálu k tomuto VZN, pán starosta
ešte jeho prejednanie nezaradil do programu rokovania.
6./ Interpelácia poslancov
V interpelácii vystúpila poslankyňa Alţbeta Gregušová, ktorá interpelovala pána
starostu ohľadom na prebiehajúce zmeny týkajúce sa KEREKTÓ T.K.O,
nakoľko majitelia tejto organizácie – obce Veľké Úľany, Čierna Voda, Košúty,
Vozokany a Mostová sa rozhodli ţe prenajmú skládku ďalšej organizácii.
Pripomienky pani poslankyne tvoria prílohu tejto zápisnice.
7./ Rôzne
a/ OZ odročilo
Ţiadosť Andrei a Norberta Dúc, Šuľany 149, 930 33 Horný Bar o prenájom
priestorov objektu Nové Osady č.d. 27. Ţiadatelia svoju ţiadosť odôvodnili tým,
ţe sa plánujú presťahovať do obce Veľké Úľany, časť Nové Osady – Hajmáš,
kde by si chceli zariadiť dočasné bývanie do tej doby, kým by si vybudovali
vlastné bývanie na pozemku, ktorý kupujú v obci. Predmetný objekt by chceli
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vyuţiť na uskladnenie osobných vecí, prípadne aj na bývanie. Objekt by chceli
aj vyuţívať na organizovanie prednáškovej činnosti, spoločenských podujatí a
k aktivitám spojených so vzdelávaním. V prípade potreby by boli ochotní aj
opraviť prenajímaný objekt.
Pán starosta odročil tento bod rokovania, nakoľko potrebuje viac informácií od
ţiadateľov.
b/ OZ schválilo jednohlasne
Určenie hodnoty pozemkov bez obstarávacej ceny vo vlastníctve obce Veľké
Úľany podľa predloţeného návrhu.
Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko obec vlastní pozemky, ktoré doteraz neboli zaradené do majetku obce,
na základe doporučenia hlavnej audítorky obce, bolo potrebné pristúpiť
k určeniu obstarávacej ceny týchto pozemkov.
c/ OZ schválilo jednohlasne
Vypratanie bytu č. 305/21 na ul. Mlynskej byt č. 5 do 30.10.2013, nakoľko
nájomníci dlhodobo neplatia nájomné, boli viackrát upozornení, no nenastalo
z ich strany ţiadne zlepšenie, ani náprava, OZ pristúpilo k tomuto krajnému
riešeniu.
d/ OZ schválilo jednohlasne
Vybudovanie oplotenia parkoviska pri kúpalisku „Modrá prela“ v dĺţke 20 m.
Oplotenie by malo uchrániť obyvateľov, ktorí sú vlastníkmi susediacich
pozemkov s parkoviskom.
Informácie starostu obce:
- 20.9.2013 sa uskutoční školenie BOZP pracovníkov obce Obecného úradu, Miestneho kultúrneho strediska ako aj
VPSPríspevkovej organizácie obce.
- 21.9.2013 návšteva druţobného mesta Jánossomorja pri príleţitosti
dní mesta.
- Najbliţšie zasadnutie OZ sa uskutoční 16. októbra 2013.
- 12.10.2013 sa uskutoční ples SČK spojený so slávnostným
odovzdávaním plakiet vyznamenaným darcom.
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8./ Diskusia
Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová sa informovala, či byt, ktorý sa uvoľní na
Mlynskej ulici, bude znova daný do prenájmu, lebo sú rodiny ktoré by
o prenájom mali záujem a boli by schopné ho aj platiť.
Poslankyňa Alţbeta Gregušová sa informovala, či sa rodine, ktorá bude
deloţovaná z bytu na Mlynskej ulici poskytne náhradné ubytovanie.
Pán starosta odpovedal, ţe na základe zákona o úprave pomerov súvisiacich
s nájmom bytov a s bytovými náhradami pri zániku nájmu dohodnutého na dobu
určitú uplynutím dojednanej doby, nájomca nemá právo na bytovú náhradu,
nami uzavretá nájomná zmluva sa skončila k 15.11.2012.
Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová informovala poslancov o tom, ţe v materskej
škole s vyučovacím jazykom maďarským sa platí poplatok ZRPŠ vo výške 30 €,
túto sumu pokladá za vysokú, ako aj to, ak sú rodičia vyzvaný na to, aby aj
sponzorovaním podporovali škôlku, veď nie kaţdý si takéto sponzorovanie
môţe dovoliť.
Pán starosta odpovedal, ţe o výške príspevku do ZRPŠ rozhoduje celé
zasadnutie ZRPŠ a pokiaľ to rodičia odhlasujú, obec o tom nerozhoduje.
Poslanec Ľudovít Hanzel navrhol, aby slávnostné odovzdanie nového
zdravotného strediska bolo spojené aj s odovzdaním bytovky
Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová informovala poslancov o usporiadaní
interaktívneho čítania pre deti predškolského veku a prvý stupeň ZŠ, ktoré sa
uskutoční 15.10.2013 v miestnom kultúrnom stredisku.
Pán starosta prisľúbil podporu tohoto podujatia.
Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová pripomenula, ţe ráno pred začatím výučby je
chaos pred školami, je tam veľa áut a bolo by potrebné zosilniť stráţenie hlavne
pri prechode pre chodcov poriadkovou sluţbou.
Pán starosta pripomenul, ţe kaţdý deň je prítomná stráţna sluţba.
Poslanec Ing. Pavol Száraz sa informoval, či ešte funguje naďalej detské
centrum ÚLIK v dennom stacionári.
Pán starosta navrhol, aby zmluva s detským centrom bola predloţená na
nasledujúce zasadnutie OZ.
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9./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
poslankyňa Bc. Erika Slezáková.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
10./ Záver
Keďţe program 26. 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
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia

Jozef Sztraka............................................................................
Tibor Németh.................………………………………………….

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21,00 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 21,00 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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