
Z á p i s n i c a  

z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 9. marca 2016  

________________________________________________________________ 

S. zn.: UJ6-A10 

 

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 

 

 

    15. 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 ôsmi 

poslanci. Ľudovít Hanzel, Jozef Sztraka a Ing. Pavol Száraz chýbali 

ospravedlnene. Mgr. Katalin Bózsing sa dostavila 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 

7. VZN č. 1/2016 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

šk. dochádzky – ZŠ 

8. VZN č. 1/2016 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

šk. dochádzky – ZŠ s VJM Mihálya Borsosa 

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: 

 

Mgr. Ildikó Danišovú a Zoltána Márisa. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ingrid Winklerová, Tibor Csemez, 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 rokovaní sa z radov občanov nikto nezúčastnil .  

 

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na 14. zasadnutí OZ  neboli uloţené ţiadne konkrétne úlohy. 

 

6./ Interpelácia 

 

V interpelácii vystúpila poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová. Informovala sa, 

aký termín sa určil spoločenským organizáciám na predloţenie vyúčtovania 

dotácie poskytnutej obcou na činnosť na základe VZN č. 5/2007 o podmienkach 

poskytnutia dotácie z rozpočtu obce. 

Pani prednostka Mgr. Zuzana Metzner odpovedala, ţe vyúčtovanie 

poskytnutých príspevkov majú predloţiť do 31.4.2016.  

 

7./ VZN č. 1/2016 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

šk. dochádzky – ZŠ 

 

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľké Úľany 

predloţil  pán starosta. Oboznámil prítomných s obsahom VZN. Uviedol, ţe 



VZN bolo vypracované na základe ust. § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade sa ust. § 6 ods. 2 a ist. § 11 ods. 

4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov. 

Pán starosta navrhol OZ prijať toto VZN. 

OZ schválilo VZN č. 1/2016 jednohlasne. VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

8./ VZN č. 2/2016 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

šk. dochádzky – ZŠ s VJM Mihálya Borsosa 

 

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole s VJM Mihálya Borsosa, ktorej zriaďovateľom je 

obec Veľké Úľany predloţil  pán starosta. Oboznámil prítomných s obsahom 

VZN. Uviedol, ţe VZN bolo vypracované na základe ust. § 20 ods. 3 písm. a) 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade sa ust. § 6 

ods. 2 a ist. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov. 

Pán starosta navrhol OZ prijať toto VZN. 

OZ schválilo VZN č. 2/2016 jednohlasne. VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

9./ V bode rôznom poslanci OZ prejednávali nasledovné žiadosti: 

 

a/ Ţiadosť spisovateľa Gágyor József z Tomašíkova o poskytnutie finančného 

príspevku na vydanie knihy „Gyöngytermő tenger“.  

Obecné zastupiteľstvo neschválilo poskytnutie finančného príspevku pre pána 

Józsefa Gágyora 

 

b/ Ţiadosť Márie Deákovej o ukončenie nájomnej zmluvy. 

OZ schválilo jednohlasne výpoveď nájomnej zmluvy Márie Deákovej 

 z bytu č. A/2 na Sládkovičovskej ul. č. 1550/52 s dohodou k 31.3.2016  

 

c/ Ţiadosť Imricha Szalaiho o pridelenie bytového priestoru. 

OZ neschválilo žiadosť Imricha Szalaiho, Kaplnská 1222/15, Veľké Úľany 

o pridelenie bytového priestoru na ulici Školská č. 592/7, nakoľko o tento byt 

mali záujem dvaja uchádzači OZ schválilo pridelenie predmetného bytu 

druhému záujemcovi. 

 

 

 

 



d/ Ţiadosť Renaty Rigóovej o pridelenie bytového priestoru. 

OZ schválilo počtom hlasov 6 ZA a 1 PROTI ţiadosť Renaty Rigóovej, Štefana 

Majora 566/2, Veľké Úľany o prenájom bytového priestoru v rodinnom dome na 

ul. Školská č. 592/7 na dobu určitú na  

2 roky, s trojmesačnou výpovednou lehotou, a OZ určilo výšku nájomného 

50€/mesiac. Nájomca bude za energie platiť priamo dodávateľovi. 

 

e/ Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MKS Veľké Úľany. 

OZ uložilo Obecnému úradu Veľké Úľany  vyhlásiť výberové konanie na 

obsadenie funkcie riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska Veľké Úľany 

v termíne do 31.3.2016. 

Nakoľko v prvom kole nikto z prihlásených nevyhovel predloţeným 

podmienkam, obec sa rozhodla o vypísaní druhého kola výberového konania so 

zmenenými podmienkami. 

 

f / OZ vymenovalo päťčlennú výberovú komisiu a jedného náhradníka na výber 

najvhodnejšieho uchádzača na obsadenie funkcie riaditeľa Miestneho kultúrneho 

strediskaVeľké Úľany v zloţení:  

- Ing. František Gőgh, starosta obce 

- Mgr. Zuzana Metzner, prednostka Obecného úradu 

- Ľudovít Hanzel  predseda komisie kultúry pri OZ 

- Kristián Šercel, poslanec OZ 

- Mgr. Katarína Sztraková, matrikárka obce 

náhradník :    Jozef Sztraka, zástupca starostu obce  

 

g/ Projekt na rekonštrukciu a vybavenie telocvične ZŠ na základe Výzvy MŠ SR 

OZ schválilo jednohlasne realizáciu projektu „Rekonštrukcia a vybavenie 

telocvične pri ZŠ“ 

spoluúčasť na kapitálové výdavky: 4680 € - 10% z celkových nákladov 

spoluúčasť na beţné výdavky: 250 € - 5% z celkových nákladov 

Celkové náklady projektu: 51.795 € 

nakoľko telocvičňa Základnej školy ktorú vyuţívajú obe základné školy 

vyţaduje uţ nutné opravy, obec pristúpila k realizácii tohoto projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Diskusia 

 

V diskusii ako prvá vystúpila Mgr. Ingrid Winklerová. Poukázala na to, ţe aj 

chodba vedúca v telocvični ZŠ zateká, a je tam mnoho vnútorných chýb. Pán 

starosta odpovedal, ţe obec bude riešiť aj tieto problémy. 

Poslanec Tibor Németh upozornil na častú chybovosť ozvučenia na cintoríne. 

Navrhoval opravu, alebo celkovú výmenu zariadenia. 

Poslanec Tibor Csemez sa informoval, či by nebolo moţné rozšírenie, alebo 

zväčšenie telocvične pri ZŠ. Pán starosta odpovedal, ţe pokiaľ bude moţné 

získať financie na rozšírenie telocvične, obec sa o to pokúsi.  

 

11./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová. Uznesenie tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

12./ Záver 

 

     Keďţe program 15. 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 

 

Mgr. Ildikó Danišová.......................................................................................... 

 

Zoltán Máris.............................................................................................. 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 18,30 hod. 

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     



 


