Zápisnica
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 11. júna 2014
________________________________________________________________
S. zn.: 11/VI/2014
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Prednostka OcÚ:
Zapisovateľka:

Ing. František Gőgh
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Mgr. Mária Tomovičová
Mgr. Zuzana Metzner
Mgr. Tomovičová Mária

33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta
obce Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Konštatoval, že všetci poslanci včas obdržali 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. Záverečný účet obce Veľké Úľany
7. Rôzne
8. Interpelácia poslancov
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:

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Mgr. Máriu Tomovičovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Mgr. Ingrid Winklerovú, Zoltána Márisa.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Ing. Pavol Száraz, Karol Lakatos, Jozef Sztraka.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Na tomto zasadnutí sa z radov občanov nikto nezúčastnil.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta skontroloval úlohy zo zápisnice. Skonštatoval, že na predošlom
zasadnutí neboli uložené žiadne konkrétne úlohy.
6./ Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2013.
a/ OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany
k návrhu Záverečného účtu obce Veľké Úľany za rok 2013. Stanovisko hlavnej
kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
b/ Audítorskú správu Ing. Dariny Palatickej z overovania účtovnej závierky
a vedenia účtovníctva k 31.12.2013 obce Veľké Úľany prečítal pán starosta.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
V diskusii k tomuto bodu rokovania predsedkyňa finančnej komisie pani
Alžbeta Gregušová uviedla, že finančná komisia na základe vyjadrenia
audítorky skonštatovala, že nie sú žiadne závažné pochybenia v hospodárení
obce.
c/ OZ schválilo jednohlasne Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2013
celoročné hospodárenie bez výhrad.

7./ Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne na základe tajného hlasovania udelenie cien obce
nasledovným občanom :
Hanzelová Irena
Šafáriková Iveta
Švec Rudolf
Száraz Pavol
Rišňovský Adrian
Halász Zoltán
Anghely Jozef
b/ OZ vzalo na vedomie
informáciu nájomcu Odpadová s.r.o. Bratislava so stavom skládky
TKO Čierna voda. Informácia tvorí prílohu tejto zápisnice.
c/ OZ schválilo jednohlasne
dohodu o rozviazaní nájomnej zmluvy nebytového priestoru v dome služieb,
uzavretej s Kristínou Gálovou, bytom Veľké Úľany z dôvodu ukončenia
prevádzky - KIKA SALÓN k 1.6.2014
d/ OZ schválilo jednohlasne
krátkodobý prenájom nebytového priestoru v dome služieb
pre Andreu Mrišovú, bytom Veľké Úľany
e/ OZ schválilo jednohlasne
výpoveď nájomnej zmluvy bytu č. A7 v bytovom dome na ul. Sládkovičovskej
uzavretej so Silviou Oravec, bytom Veľké Úľany
f/ OZ schválilo jednohlasne
odpredaj časti pozemku parc. č. 1473 novovytvorenej parcely č. 1473/3 vo
výmere 15 m² , druh pozemku zastavaná plocha, na ul. Hlavnej pre Ladislava
Borovského a manželku, bytom Veľké Úľany z dôvodu prevodu pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

g/ OZ schválilo jednohlasne
otvorenie samostatného 1. ročníka s počtom 10 žiakov v školskom roku
2014/2015 v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya
Borsosa – Borsos Mihály Magyar Tanítási Nyelű Alapiskola, Štefana Majora 8,
Veľké Úľany
h/ OZ schválilo jednohlasne
plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
i/ OZ schválilo jednohlasne
v zmysle § 11 bodu 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov na ďalšie volebné obdobie 2014-2018 funkciu
starostu obce na plný úväzok
j/ OZ určuje
v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obce v znení neskorších zmien a doplnkov jeden volebný obvod pre voľby
do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie 2014-2018
k/ OZ volí
v zmysle § 11 ods. 3 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov počet poslancov obecnej samosprávy
obce Veľké Úľany na volebné obdobie 2014-2018 po voľbách do orgánov
samosprávy obcí 11 poslancov
l/ OZ schválilo jednohlasne
vybudovanie parkovacích miest pred budúcou predajňou záhradkárskych potrieb
na Cintorínskej 568/2. Návrh umiestnenia musí byť schválený komisiou
výstavby a životného prostredia a cestovného ruchu, pred zahájením stavebných
prác.

Informácie starostu:
-

bude dokončená strelnica a zahájenie prevádzky
20.6.2014 – športový deň zamestnancov obce
21.6.2014 – Novoosadská veselica
30.6.2014 - lúčenie detí so školou
od 1.7 do 5.7. Festival na Matúšovej zemi, Obecné dni
16,8.2014 – Deň nového chleba
6.9.2014 – Dostihy
20.9.2014 - návšteva družobnej obce Jánossomorja
27.9. 2014 – návšteva družobnej obce Csabrendek
27.8.2014 – OZ č. 34

8./ Interpelácia poslancov
V interpelácii nevystúpil nikto z prítomných poslancov.
9./ Diskusia
Poslanec Karol Lakatos znovu poukázal na potrebu vybudovania miest popri
lesných porastoch smerom na Jánovce, na naplnenie vodou koryta Ereč, pre
lesnú zver a vtáctvo.
Pán starosta prisľúbil, že bude oslovený podnik, ktorý sa venuje prácam
takéhoto druhu.
Poslankyňa Bc. Erika Slezáková upozornila na to, že firma vykonávajúca opravu
a údržbu kanalizácie, často ruší svojimi výkonmi práve prebiehajúci pohreb.
Pán starosta odpovedal, že pracovnú dobu uvedenej firmy obec nevie ovplyvniť.
Ďalej sa informovala, či sa obec bude zaoberať výstavbou domu pre seniorov.
Pán starosta odpovedal, že výstavba domu pre seniorov je plánovaná v Pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v období od r. 2014-2021.
Poslankyňa Iveta Aponyiová upozornila na veľmi zlý stav ulice Záhradníckej,
a vyjadrila žiadosť v mene občanov o opravu ulice.
Poslankyňa Gregušová sa informovala, či už obec obdržala vyjadrenie právnika
ohľadom vyriešenia domu Vargových na ulici Mlynskej, kde je dom na
spadnutie a ohrozuje okolie..
Pani prednostka Mgr. Zuzana Metzner odpovedala, že v prvom kroku stavebný
úrad už poslal písomné upozornenie majiteľom na odstránenie predmetnej
stavby. Pokiaľ majitelia nebudú na túto výzvu reagovať, v druhom kroku
prebehne priestupkové konanie. V prípade, že majitelia nebudú naďalej
reagovať, obec môže odstrániť stavbu na vlastné náklady, a tie potom vymáhať
súdnou cestou.
Poslanec Hanzel upozornil, že spojovací chodník z cesty Leninová pri krčme až
na ulicu Školskú je zanedbaný, zarastený burinou.

Ďalej sa pán poslanec informoval, kedy sa bude OZ zaoberať Programom
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce .
Pán starosta odpovedal, že touto otázkou sa bude OZ zaoberať na jesennej
schôdzi.
Pán poslanec sa ďalej informoval, či sa obec už zaoberá vysporiadaním
pozemkov pod školským ihriskom.
Pán starosta odpovedal, že v súčasnej dobre prebieha vyhotovenie
geometrických plánov.
10/. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec
Ing. Pavol Száraz.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
11./ Záver
Keďže program 33. 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.

Ing. František Gőgh
starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ
Overovatelia

Mgr. Ingrid Winklerová.......................................................................
Zoltán Máris.................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,30 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 19,25 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

