Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 18. marca 2015
________________________________________________________________
S. zn.: UJ6-A10
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Prednostka OcÚ:
Zapisovateľka:

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

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta
obce Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Pán starosta skonštatoval, ţe všetci poslanci včas obdrţali
pozvánku s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili všetci
poslanci. Poslanci Mgr. Ildikó Danišová a Mgr. Katarína Bózsingová sa
dostavili oneskorene. 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. VZN 1/2015 o určení názvu ulíc
8. Rôzne
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 Silviu Šafárikovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Ivetu Aponyiovú a Ing. Pavla Száraza.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Mgr. Ingrid Winklerová, Tibor Csemez, Kristián Sercel.
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 radov občanov zúčastnili pán Ján Lukáč, Robert Tornyai
a Tibor Horváth.
Pán starosta udelil slovo pánovi Lukáčovi, ktorý ako bývajúci na ulici Ekoosada
mal svoje otázky zamierené na niektoré problémy týkajúce sa bývania v tejto
lokalite.
Pán starosta odpovedal ţe pánovi Lukáčovi na jeho otázky dá písomnú
odpoveď.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Predseda komisie výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu predloţil
návrhy komisie na výstavbu autobusových zastávok, ktoré dal k nahliadnutiu
poslancom. Pán starosta uviedol, ţe o konečnom rozhodnutí, aká forma zastávok
bude postavená sa rozhodnú neskôr, pravdepodobne však, obec vybuduje
zastávky svojpomocne.
6./ Interpelácia poslancov
V interpelácii vystúpila poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová, ktorá sa
informovala, kedy sa začne audit na základných školách a predškolských
zariadeniach.
Pán starosta odpovedal, ţe od 1. apríla 2015.
Ing. Pavol Száraz sa informoval, či všetci občania odovzdali daňové priznanie
obci k dani z nehnuteľnosti, a v akom štádiu je spracovanie daňových priznaní.

Pán starosta odpovedal, ţe cca 80% občanov daňové priznanie odovzdalo.
Prebieha ich spracovanie. Dane za vývoz komunálneho odpadu boli uţ
spracované a vyexpedované občanom, a spracovanie dane z nehnuteľností
vyţaduje dlhší čas, predpokladaným termínom spracovania je koniec apríla
začiatok mája.
7./ VZN č. 1/2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úľany č. 1/2015 o určení názvov ulíc
a o zmene názvov ulíc na území obce Veľké Úľany schválilo OZ jednohlasne.
VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
obsahuje pomenovanie časti ulice Leninovej od zákruty smerom na Nové
Osady, na „Priemyselnú ulicu“ – „Ipari utca“, nakoľko na tejto lokalite sa
zaoberá priemyselnou výrobou a časť ulice Mlynskej – slepá ulica na „ulicu
Cukrovarskú“ – „Cukorgyári utca“, z dôvodu, ţe sa tu nachádza nová
individuálna bytová výstavba, a v minulosti na tomto mieste stál prvý cukrovar
v Strednej Európe.
8./ Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť Štefana Károlyiho, a manţ., ul. Pusta č. 177/3, Veľké Úľany
o odkúpenie časti pozemku parcela č. 601/2, novovytvorenú parcelu č. 513/23
podľa geometrického plánu č. 6-1/2014 č. vo výmere 22 m2 , druh pozemku
zastavaná plocha za € 3,50/m2
b OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť Ľudovíta Spóta, Kríţna 1046/34, Veľké Úľany o prenájom pozemku –
záhrady na parc. č. 1261/10 vo výmere 900 m2 za 150€/rok.
c/ OZ berie na vedomie
Informácie starostu:
- 1. apríla 2015 sa uskutoční slávnosť pri príleţitosti 70. výročia oslobodenia
našej obce za prítomnosti spoločenských organizácií obce a politických strán,
ktoré majú v obci základnú organizáciu.
- 11. apríla sa uskutoční vystúpenie estrádnych skupín v kultúrnom dome
- 12. apríla sa uskutoční slávnostná svätá omša pri príleţitosti výročia vysídlenia
našich občanov do maďarska
- 25. 4. sa uskutoční brigáda pri príleţitosti „Dňa zeme“.

9. Diskusia
- Poslankyňa Iveta Aponyiová sa informovala, kde by mohla dostať územnoplánovaciu informáciu.
Pán starosta jej odpovedal, ţe s územno-plánovacími informáciami sa má obrátiť
na stavebný úrad obce.
Poslankyňa Aponyiová ďalej informovala o chystanej akcii politickej strany
MOST-HÍD, ktorá by v rámci „Dňa zeme“ chcela uskutočniť výsadbu
stromčekov.
Pán starosta odpovedal, ţe stromčeky sa môţu vysadiť na školskom dvore,
a navrhol, ţe na tejto akcii by sa mohli zúčastniť aj poslanci obecného
zastupiteľstva.
- Poslanec Ľudovít Hanzel sa informoval, či sa vedú nejaké písomné záznamy
kamerového systému, v chránenej dielni. Ďalej spochybnil odôvodnenosť práce
sledovania kamerového systému, nakoľko podľa jeho názoru nevykazujú ţiadnu
činnosť, ktorá by napomáhala odstráneniu trestnej činnosti v obci. Navrhoval,
aby sa podrobnejšie sledoval pohyb a zaznamenával na základe kamier.
Pán starosta odpovedal, ţe kamerový systém nebol vytvorený na takéto
podrobné sledovanie, a táto kancelária bola vytvorená hlavne na zapojenie
jednotlivých objektov na centrálny pult. Pracovníci kancelárie majú povinnosť
hlásiť polícii podozrivý pohyb iba v objektoch napojených na centrálny pult.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
Mgr. Ingrid Winklerová.. Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad o hlasovaní
poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.

11./ Záver
Keďţe program 4. 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 obce

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ
Overovatelia

Iveta Aponyiová........................................................................................
Ing. Pavol Száraz....................................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,45 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 19,45 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

