Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 21. októbra 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

9. 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. Mgr. Ildikó Danišová, Mgr. Katarína Bózsingová a Mgr. Ingrid
Winklerová 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. Kontrola plnenia uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Štatút obce Veľké Úľany
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10.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:
Ing. Pavla Száraza a Ľudovíta Hanzela.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Iveta Aponyiová, Jozef Sztraka, Tibor Csemez.
K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uloţené ţiadne úlohy.
5./ Interpelácia poslancov
V interpelácii nevystúpil nikto z poslancov.
6./ Štatút obce Veľké Úľany
Štatút obce Veľké Úľany predloţila a vypracovala prednostka obce Mgr. Zuzana
Metzner. Návrh štatútu obdrţali všetci poslanci. Návrhy poslancov boli
zapracované do štatútu obce. Štatút tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh štatútu obce schválilo osem poslancov jednohlasne. Traja poslanci neboli
prítomný na hlasovaní.
7./ Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne počtom hlasov 9 prítomných poslancov
Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké
Úľany na roky 2015 – 2021 predloţil pán starosta. Jednotlivé návrhy poslancov
budú zapracované do tohoto návrhu. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

b/OZ schválilo jednohlasne počtom hlasov 9 prítomných poslancov
Požiarny poriadok obce Veľké Úľany. Informáciu k tomuto bodu rokovania
podala hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová. Poţiarny poriadok ako
samostatné VZN obce bolo na základe nariadenia okresnej prokuratúry zrušené.
Toto VZN nahradil predmetný poţiarny poriadok obce Veľké Úľany.
c/ OZ schválilo jednohlasne počtom hlasov 9 prítomných poslancov
Ţiadosť Adriána Vágenfala a Janette Pápaiovej, Sládkovičovská 1516/50 Veľké
Úľany o ukončenie nájomnej zmluvy o uţívaní bytu č. B5 v nájomnom bytovom
dome dohodou k 31.12.2015.
d/ OZ uložilo
Obecnému úradu Veľké Úľany vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska Veľké Úľany v termíne do 31.10.2015,
a zároveň
e/ vymenovalo
päťčlennú výberovú komisiu a jedného náhradníka na výber najvhodnejšieho
uchádzača na obsadenie funkcie riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska
Veľké Úľany v zloţení:
- Ing. František Gőgh, starosta obce
- Mgr. Zuzana Metzner, prednostka Obecného úradu
- Ľudovít Hanzel predseda komisie kultúry pri OZ
- Kristiána Šercela, poslanca OZ
- Mgr. Máriu Tomovičovú, hlavnú kontrolórku obce
ako náhradníka : Jozefa Sztraku, zástupcu starostu obce
V diskusii k tomuto bodu rokovania pán starosta uviedol, ţe doterajšia
riaditeľka pani Alţbeta Szárazová na základe dohody odchádza do
dôchodku, a tak je potrebné hľadanie nového nástupcu na riadenie MKS.
f/ OZ schválilo jednohlasne počtom hlasov 10 prítomných poslancov
plat starostu obce Veľké Úľany podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona , na základe
zverejnenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku
2014 v sume 3166 €, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70 %
s účinnosťou od 1.1.2015

g/ OZ schválilo jednohlasne počtom hlasov 10 prítomných poslancov
Dodatok č. 1/2015 k Smernici upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Informácie starostu:
- Najbliţšie zasadnutie OZ sa uskutoční 18.11.2015
- 1.11.2015 Pamiatková slávnosť na miestnom cintoríne o 16,00 hodine pri
príleţitosti Pamiatky zosnulých
- 11,11.2015 sa uskutoční slávnostná svätá omša v RK kostole so
začiatkom o 11,00 hodine pri príleţitosti ţivotného jubilea „60“ rokov
pána farára Vojtecha Kasáša
- 21.11.2015 Stretnutie „50“ ročných občanov obce
- 28,11. 2015 Katarínska zábava, ktorú usporiada Dobrovoľný hasičský
zbor Veľké Úľany
8. Diskusia
Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová navrhla, aby do PHSR obce na nasledujúce
obdobie bol zaradený aj návrh zriadenia jaslí v obci.
Poslankyňa Iveta Aponyiová sa informovala, či sa počíta s rozšírením kapacity
miestnych predškolských zariadení.
Pán starosta odpovedal, ţe mala by sa uskutočniť nadstavba budovy materských
škôl, takţe obec začne pracovať na projektovej dokumentácii.
Poslankyňa Iveta Aponyiová ďalej upozornila na pretrvávajúci problém
neodtekajúcej daţďovej vody z niektorých častí ulíc v obci.
Poslanec Ľudovít Hanzel navrhol získať finančné prostriedky na odvod
daţďovej vody z Envirofondov.
Poslanec Zoltán Máris navrhol, aby občanom, ktorí z dôvodu rozkopávky na
potreby zavedenia kanalizácie do domu rozkopali cestu bolo zaslané
upozornenie, aby tieto rozkopávky dali do poriadku, lebo na mnohých miestach
sú cesty porušené.
Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová navrhla, aby občania boli prostredníctvom
miestneho rozhlasu vyzvaný na to, aby svoje rozkopávky dali do poriadku
v záväznom termíne. V opačnom prípade by mali byť pokutovaní.
Poslanec Ľudovít Hanzel ďalej upozornil na to, ţe občania majú na mnohých
miestach uloţený štrk alebo piesok na chodníku. Navrhol, aby na boli
upozornený na to, aby štrk a piesok z chodníkov odpratali.
Ďalej navrhol, aby bol vyznačený prechod pre chodcov aj pri autobusovej
zastávke na ulici Štefana Majora.

Poslanec Kristián Sercel upozornil na potrebu vyriešenia vchodu do obce
z bicyklovej cesty smerujúcej z Ekoosady do obce.
8./ Záver
Keďţe program 9. 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

Ing. Pavol Száraz.......................................................................................
Ľudovít Hanzel...................................................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,00 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

