Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 10. februára 2016
________________________________________________________________
S. zn.: UJ6-A10
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Prednostka OcÚ:
Zapisovateľka:

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

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta
obce Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Pán starosta skonštatoval, že všetci poslanci včas obdržali
pozvánku s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili desiati
poslanci. Mgr. Ildikó Danišovál a Bózsing Katalin sa dostavili oneskorene.
Zoltán Máris chýbal ospravedlnene. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto
zápisnice.
OZ bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Pán starosta navrhol program rokovania nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Dotazy a návrhy občanov
Kontrola plnenia uznesení
Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany
za rok 2015
7. Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce
Veľké Úľany za rok 2015
8. Interpelácia
9. Rôzne
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:
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Tibora Csemeza a Ing. Pavla Száraza
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Ľudovít Hanzel, Iveta Aponyiová, Kristián Sercel.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Na tomto rokovaní sa z radov občanov nikto nezúčastnil .
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na 13. zasadnutí OZ bola uložená úloha poriadkovej službe, v čase od 7,15 hod.
do 7,50 hod vo vyučovacích dňoch v týždni zabezpečiť bezpečný prechod detí
pri priechode pre chodcov pri ZŠ a MŠ.
Táto úloha sa priebežne vykonáva.
6./ Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce za rok 2015.
Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce obdržali všetci poslanci.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. Predseda finančnej
komisie pán Jozef Sztraka uviedol, že finančná komisia doporučuje schváliť
rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce za rok 2015.
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2015 schválilo OZ jednohlasne.
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2015 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

7./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce
Veľké Úľany za rok 2015.
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké
Úľnay obdržali všetci poslanci. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí finančnej
komisie. Predseda finančnej komisie pán Jozef Sztraka uviedol, že finančná
komisia doporučuje schváliť rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových
organizácií obce za rok 2015.
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké
Úľany za rok 2015 schválilo OZ jednohlasne.
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké
Úľany za rok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.
8./ Interpelácia
Poslankyňa Iveta Aponyiová sa informovala, či majitelia nehnuteľnosti, súpisné
číslo stavby 181 na ulici Pusta, boli vyzvaní na odstránenie sutiny z murovaného
oplotenia, ktoré je zrútené a rozsypané na miestnej komunikácii.
Pán starosta odpovedal, že majitelia nie sú obyvateľmi obce, ale boli
oboznámený touto situáciou a osobne bude majiteľa bývajúceho v Galante
informovať o situácii.
Poslanec Ing. Pavol Száraz sa informoval, či už bola dokončená výmena
osvetľovacích telies v obci.
Pán starosta odpovedal, že ešte nie je všetko dokončené, preberací protokol bude
podpísaný až po dokončení a odovzdaní prác.
9./ Rôzne
a/
OZ vzalo na vedomie správu o výsledkoch kontroly za rok 2015 hlavnej
kontrolórky obce Veľké Úľany . Správu prečítala Mgr. Mária Tomovičová.
Správu obdržali všetci poslanci. Správa hlavnej kontrolórky obce tvorí prílohu
tejto zápisnice.
b/ poslanci opätovne prejednali odkúpenie pozemkov pod bývalou MŠ a trvajú
naďalej na kúpnej cene vo výške 7€/m2, ktorá bola daná do uznesenia dňa 18.11.
2015.
Informácie starostu obce:

9. 2. 2016 – sa uskutočnila pracovná porada starostu a zástupcu starostu obce
s predstaviteľmi obce Csabrendek, na ktorej sa upresnili dátumy spoločných
podujatí.
14 -17. 4. 2016 sa uskutoční spoločné zasadnutie obecného zastupiteľstva oboch
obcí v Csabrendeku.
27. 5. 2016 – privítame v obci motorkárov z Maďarska
10. 6. 2016 sa uskutoční stretnutie bývalých poslancov oboch obcí Veľké
Úľany – Csabrendek v Maďarsku
1. - 3. 7. sa uskutočnia dni kraja v Maďarsku. /Térségi napok/
3. 9. 2016 sa uskutočnia obecné dni v Csabrendeku.
Pán starosta ďalej vyzval poslancov, aby na najbližšie zasadnutie OZ
predostreli svoje návrhy na udelenie ceny obce na rok 2016.
10. Diskusia
- Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová poukázala na potrebu opravy strechy
telocvične základnej školy, ktorá zateká.
- Pán starosta odpovedal, že túto opravu sa obec bude snažiť urobiť
z vlastných zdrojov.
- Poslankyňa Iveta Aponyiová sa informovala, či projekt, ktorý podal pán
Blšťák na obnovu kúpaliska bol úspešný.
- Pán starosta odpovedal, že projekt bol odovzdaný, výsledky ešte nie sú
známe.
- Poslankyňa Iveta Aponyiová ďalej navrhla, aby detské ihrisko v miestnej
časti obce Nové Osady – Sedín bolo oplotené na žiadosť obyvateľov.
Navrhla, že pokiaľ by obec dodala materiál, práce by obyvatelia vykonali
svojpomocne.
- Pán starosta odpovedal, že tieto práce by mohli byť realizované aj v rámci
brigády „ Dní zeme“
- Poslanec Ľudovít Hanzel poukázal na to, že diely skateboardového ihriska
by bolo potrebné uložiť na také miesto, kde by sa nezničili. Pán poslanec
ďalej navrhol, aby organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná dotácia
na činnosť od obce za minulý rok, boli vyzvané na to, aby predložili
vyúčtovanie daných prostriedkov. Pán poslanec ďalej navrhol, aby bola
zaslaná žiadosť na príslušný úrad na umiestnenie tabúľ upozorňujúcich na
priechod pre chodcov. Ďalej pán poslanec navrhol umiestniť do kruhu
pred miestnym kultúrnym strediskom pouličné stĺpové hodiny, ktoré
zároveň ukazujú teplotu vzduchu a dátum. Ďalej pán poslanec navrhol,
aby na internetovej stránke obce bol zverejnený oznam pre tých
predajcov, ktorí majú záujem predávať na obecných akciách, že aké sú
podmienky predaja.

11./ Návrh na uznesenie
Uznesenia boli schválené priebežne s prejednaním jednotlivých bodov
rokovania.
12./ Záver
Keďže program 14. 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.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce
Overovatelia

Tibor Csemez............................................................................................
Ing. Száraz Pavol................................................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 18,30 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

