
  

 

Z á p i s n i c a  

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 14. mája 2014  

________________________________________________________________ 

S. zn.: 14/V/2014 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Poslanci:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 

Prednostka OcÚ:                            Mgr. Zuzana Metzner 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

     32. 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. Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. štvrťrok 2014  

7. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. štvrťrok 2014  

8. Rôzne 

9. Interpelácia poslancov 

10.  Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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: 

 

Karola Lakatosa a Ing. Pavla Száraza 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Alţbeta Gregušová, Mgr. Ildikó Danišová, Tibor Németh. 

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 nikto nezúčastnil. 

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Pán starosta skontroloval úlohy zo zápisnice. 

Vyzval pani hlavnú kontrolórku obce Mgr. Máriu Tomovičovú, aby informovala 

poslancov o vyriešení sťaţnosti nájomníkov nebytových priestorov na prvom 

poschodí Domu sluţieb.  

Pani kontrolórka informovala poslancov o tom, ţe sťaţnosť nájomníkov bola 

preskúmaná, a s nájomníkmi bola uzavretá dohoda o ďalšom postupe. 

Pán starosta informoval poslancov v súvislosti s čerpaním energií v Dome 

sluţieb, ţe uţ rokoval s pánom Igorom Mártonom o odpojení a samostatnom 

čerpaní energií reštaurácie ENELIN, nezávisle od ostatných priestorov Domu 

sluţieb. 

 

6./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. štvrťrok 2014. 

7./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. štvrťrok 2014. 

 

K týmto bodom rokovania sa vyjadrila v diskusii pani poslankyňa Alţbeta 

Gregušová, predsedkyňa finančnej komisie.  Uviedla, ţe rozbor hospodárenia 

obce, ako aj jej príspevkových a rozpočtových organizácií za I. štvrťrok 2014 

bolo v súlade s plánovaným rozpočtom, a v rozbore neboli ţiadne nezrovnalosti. 
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Rozbor hospodárenia bol prerokovaný finančnou komisiou, ktorá ho obecnému 

zastupiteľstvo doporučila schváliť. 

OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne. Rozbor hospodárenia obce Veľké 

Úľany, ako aj príspevkových a rozpočtových organizácií obce za I. štvrťrok 

2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Pani poslankyňa Alţbeta Gregušová informovala poslancov o tom, ţe obec 

obdrţala 149 tisíc Eur z Krajského školského úradu na riešenie havarijného 

stavu v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Borsosa, 

kde budú vymenené okná. Táto poloţka bude preto zapracovaná do rozpočtu 

obce. 

Ďalej informovala poslancov aj o hospodárení Podniku verejnoprospešných 

sluţieb obce, ktorý má úzky rozpočet. 

 

8./ Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Smernicu č. 3/2014 obce Veľké Úľany o postupe obce ako verejného 

obstarávateľa. 

 

b/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Výstavbu nízkoštandardných bytov v katastri obce Veľké Úľany. Nakoľko 

občania miestnej časti Nové Osady odmietli výstavbu na území Sedína 

v katastrálnom území Nových Osád, pán starosta informoval poslancov 

o moţnosti výstavby týchto bytov, pre výstavbu ktorých našiel vhodné miesto 

v pokračovaní ulice pri Lesoparku. 

Poslanci usúdili, ţe výstavba bytov takéhoto charakteru je potrebná, a preto jeho 

zámer podporili jednohlasne. 

 

Informácie starostu: 

Pán starosta informoval poslancov o tom, ţe vedením podniku 

Verejnoprospešných sluţieb PO obce Veľké Úľany poveril pána Jozefa Sztraku, 

ktorý bude túto činnosť vykonávať na celý pracovný úväzok. Doterajší vedúci 

podniku pán Tibor Németh poţiadal zo zdravotných dôvodov o moţnosť práce 

na polovičný úväzok. Pán starosta jeho ţiadosti vyhovel. Pán Németh Tibor 

bude poverený spravovaním obecného majetku. 

- Pán starosta informoval poslancov o prácach na výmene okien Základnej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Borsosa. 

- 24.5.2014 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu 

- 30. mája oficiálne otvorenie výrobne syrov na Farme FAUNA 

- 31. 5 – nočná súťaţ hasičov 

- 31.5. – stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce 
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- 20.6. – športový deň obecného úradu 

- 21.6. – Novoosadská veselica 

9./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii vystúpil pán poslanec Zoltán Máris. Informoval sa o tom, ako bola 

preskúmaná zmluva s prenajímateľom vysielača na budove Základnej školy. 

Pani kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová Zmluvu s mobilnými operátormi 

skontrolovala. Uviedla, ţe záväzky mobilných operátorov sú plnené podľa 

dohôd uvedených v zmluve. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, po jej vypršaní 

bude moţná zmena podmienok. 

 

10./ Diskusia 

 

Poslankyňa Iveta Aponyiová – upozornila na to, ţe na ulici Pusta súp. č. 181     

je zarastená záhrada burinou, bolo by potrebné vyzvať majiteľov na riešenie 

situácie. 

Pán starosta odpovedal, ţe majiteľom bude zaslané písomné upozornenie. 

 

Poslankyňa Bc. Erika Slezáková sa informovala, či obec Čierna Voda si plní 

svoje záväzky voči obci za vývoz komunálneho odpadu. 

Poslanec Jozef Sztraka odpovedal, ţe obec Čierna Voda má uţ len dve 

neuhradené faktúry. 

 

Poslanec Ľudovít Hanzel sa informoval, o tom, či parcela futbalového ihriska 

základnej školy je majetkom obce. 

Pán starosta odpovedal, ţe pána poslanca bude informovať na nasledujúcom 

zasadnutí. 

- Pán poslanec sa ďalej informoval o tom, či nájomníci  obecného bytu 

rodina Štefana Szolgu platí svoje pozdĺţnosti voči obci. 

- Pán Sztraka odpovedal, ţe on a pani prednostka boli na kontrole 

v predmetnom byte. Uviedol, ţe byt je vo veľmi zlom stave. Rodina 

Szolgová podľa záznamov obecnej pokladne si svoje pozdĺţnosti ako aj 

nájomné platí pravidelne. 

- Pán poslanec sa ďalej informoval, či bude v tomto roku otvorené miestne 

kúpalisko. Ţiadal, aby pán Martin Blšťák, prevádzkovateľ kúpaliska bol 

vyzvaný na podanie správy o stave a pripravenosti kúpaliska  na letnú 

sezónu. 

- Pán starosta odpovedal, ţe pán Blšťák kritériá uvedené v nájomnej 

zmluve spĺňa. 

 

Poslankyňa Alţbeta Gregušová sa informovala o tom, či pán Štefan Vajda dostal 

povolenie obce na výrub stromov okolo Bágra. Podľa jej názoru, bolo 

vyrúbaných mnoho stromov, čím sa porušil charakter daného miesta. 
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Tieţ vytkla, ţe stromy boli vyrúbané po 15. apríli, po období vegetačného 

pokoja, ktoré je od 1. októbra do 31. marca. 

Pán starosta odpovedal, ţe pán Vajda dostal povolenie na výrub stromov, 

nakoľko stromy na výrub boli uţ veľmi vysoké, a ohrozovali návštevníkov. 

Pán Karol Lakatos k tejto téme tieţ uviedol, ţe stromy, ktoré boli vyrezané boli 

kanadské topole, ktoré boli uţ prestárle a takéto stromy by bolo vhodnejšie 

všetky vyrezať a nasadiť vhodnejšie stromy,  ktoré rastú síce dlhšie, ale sú 

kvalitné a majú dlhú ţivotnosť. 

 

12/. Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala 

poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

13./ Záver 
 

     Keďţe program 32. 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 

 

Karol Lakatos......................................................................... 

 

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

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,00 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 20,00 hod. 
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Za správnosť: Silvia  Šafáriková        
 

 

 

 

 

 

 

 

 


