
Z á p i s n i c a  

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 27. novembra 2013 

________________________________________________________________ 

S. zn.: 27/XI/2013 

 

Prítomný: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Hlavný kontrolór obce:                 Mgr. Mária Tomovičová 

Prítomní:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

     28. 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. 

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. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok /2013 obce Veľké Úľany 

8. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za 3. štvrťrok   2013 

9. VZN č. 5/2013  O miestnych daniach na rok 2014 

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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: 

 

Bc. Eriku Slezákovú a Ing. Pavla Száraza. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ingrid Winklerová, Iveta Aponyiová, Karol Lakatos. 

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  z radov občanov zúčastnila pani riaditeľka MŠ s VJM 

PaedDr. Iveta Manová a členovia školskej rady materskej školy PaedDr. Monika 

Sercel a Ildikó Tóthová. Pán starosta udelil slovo pani riaditeľke, ktorá sa chcela 

vyjadriť k niektorým nedorozumeniam, ktoré odzneli na margo jej činnosti, 

ohľadne sponzorovania materskej škôlky ako aj výšky povinných platieb do 

ZRPŠ materskej škôlky. Pani riaditeľka povedala, ţe neţiadala nikdy doslovne 

ţiadneho z rodičov a nevyvíjala tlak na rodičov aby podporovali materskú školu 

finančne. Čo sa týka výšky príspevkov o nich rozhodlo ZRPŠ, o pouţití týchto 

príspevkov sa vedie riadne účtovníctvo. 

Pán starosta tieţ potvrdil, ţe pani riaditeľka ho navštívila, a vysvetlila situáciu. 

V diskusii vystúpila taktieţ predsedkyňa ZRPŠ, ktorá uviedla, ţe výška poplatku 

na ZRPŠ 30€ bola odhlasovaná rodičmi, a čo sa týka sponzorovania, za kaţdý 

sponzorský dar pani riaditeľka vţdy poďakuje, veď rodičia sponzorujú vlastné 

deti, a nikoho nenútili k tomu aby prispel, pokiaľ to neumoţňujú jeho 

podmienky. 

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli odročené ţiadne úlohy. 

 

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii vystúpil Ing. Pavol Száraz, ktorý sa informoval, či uţ obec dostala 

odpovede na otázky týkajúce sa valného zhromaţdenia a zastúpenia obce v 
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prenajatom T.K.O. Čierna Voda. Pán starosta odpovedal, ţe obecný úrad podáva 

veľa ţiadostí právnikovi, a o odpovedi k  tejto ţiadosti ešte nie je informovaný. 

 

7./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za III. štvrťrok 2013 

 

Stanovisko finančnej komisie pri OZ k rozboru hospodárenia za III. štvrťrok 

2013 prečítala pani poslankyňa Alţbeta Gregušová. Konštatovala, ţe 

v hospodárení obce nie sú ţiadne výkyvy a hospodárenie je vyrovnané. Komisia 

doporučuje schváliť rozbor hospodárenia obce za tretí štvrťrok. 

 

8./ Rozbor hospodárenia  príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za III. štvrťrok 2013. 
  

Finančná komisia spolu s rozborom hospodárenia obce prejednala aj rozbor 

hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce za III. štvrťrok 

2013 a doporučila ho schváliť. 

 

9./ VZN č. 5/2013 o miestnych daniach na rok 2014 

 

Nakoľko vo VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Veľké Úľany nenastali 

ţiadne zmeny, VZN platné na rok 2014 OZ schválilo jednohlasne.  

VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

10./ Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Ţiadosť Mateja Šafárika, Druţstevná 1163/3, 925 22 Veľké Úľany o odkúpenie 

pozemku v k.ú. Nové Osady časť parcely č. 439/2 o výmere 295 m
2
 za € 

3,50/m
2
. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod z dôvodu prevodu pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojim umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spôsob odpredaja nehnuteľnosti v zmysle 

§ 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov ako aj predaj nehnuteľnosti v zmysle § 9 ods. 2 písm. c/ 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

b/  OZ vzalo na vedomie 

 

Návrh rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2014. 
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c/OZ schválilo jednohlasne 

 

Vyplatenie ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Veľké Úľany za rok 2013 

vo výške € 600. 

 

d/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Výstavbu desať nízkoštandardných nájomných bytov v roku 2014 v obci Veľké 

Úľany . 

 

Informácie starostu: 

 

- obec bude musieť v tomto roku zaplatiť nečakané výdavky -  prekládku 22 kV 

vedenia pre 16 b.j. na ulici Sládkovičovskej. 

- oslavy Mikuláša budú v tomto roku 7. decembra v sobotu, na rozdiel od 

minulých rokov budú v tomto roku Mikuláš so svojimi pomocníkmi chodiť po 

uliciach na vláčiku. Tejto slávnosti sa zúčastnia aj poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

- 6. decembra bude vianočná oslava členov MO ZŤP v dome sluţieb. 

- najbliţšie zasadnutie OZ na ktorom sa bude prejednávať hlavne rozpočet obce 

sa uskutoční 11. decembra. 

- 14. decembra budú vianočné trhy v miestnom kultúrnom dome a budú 

rozdelené salónky dôchodcom. 

21. decembra sa uskutoční na námestí obce pred tribúnou vianočná oslava 

a bude sa rozdávať vianočná kapustnica, halászlé, varené víno a čaj, a bude 

pestrý kultúrny program. 

 

11./ Diskusia 

 

Poslankyňa Bc. Erika Slezáková upozornila na to, ţe pani doktorka Pomothyová 

parkovala na parkovisku pred Zdravotným strediskom tak, ţe zaberala miesto 

spolovice na mieste vyznačenom pre ZŤP. 

Poslanec Ľudovít Hanzel povedal, ţe v takýchto prípadoch je moţné zavolať 

poriadkovú sluţbu. 

Pán starosta povedal, ţe zavolá pani doktorke a upozorní ju na parkovanie. 

Poslankyňa Iveta Aponyiová upozornila na to ţe na ulici Pusta nesvieti pouličné 

osvetlenie. 

Pán starosta ju informoval, ţe na obecnom úrade v kancelárii na podateľni je 

zošit, do ktorého sa zapisujú tieto poruchy a keď sa ich nazbiera viac, Podnik 

verejnoprospešných sluţieb obce ich odstráni. 

Pani poslankyňa Alţbeta Gregušová sa informovala, prečo nesvieti večer svetlo 

na miestnom cintoríne. 
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Pán starosta odpovedal, ţe cintorín sa zatvára o piatej a z dôvodu šetrenia sú 

svetlá vypnuté na cintoríne vo večerných hodinách. 

Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová sa informovala, či Občianske zdruţenie 

ÚLIK a detský klub spolu súvisia.  

Pán starosta odpovedal, ţe pokiaľ obec prevezme Občianske zdruţenie, tak 

detský klub bude fungovať v rámci zdruţenia. 

 

12/. Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala 

poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

13./ Záver 
 

     Keďţe program 28. 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                                                 Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                  starosta obce                            

 

                                       

 

 

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

 

Bc. Erika Slezáková.......................................................................... 

 

Ing. Pavol Száraz...............…………………………………………. 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,30 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 19,30 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková        
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