
Z á p i s n i c a  

zo  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 15. júna 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 

 

 

    17. 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. 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. Záverečný účet obce Veľké Úľany 

8. VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 

9. VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych sluţieb 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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: 

 

Iveta Aponyiová, Tibor Csemez 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Ing. Pavol Száraz, Tibor Németh, Ľudovít Hanzel 

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 

 

Na 16. zasadnutí OZ nebola uloţená ţiadna konkrétna úloha. Pán starosta 

informoval prítomných o tom, ţe boli skontrolované všetky cesty, ktoré boli 

z dôvodu výkopových prác porušené. Skonštatoval, ţe väčšina bola na výzvu 

obecného úradu opravená. 

 

6./ Interpelácia 

 

V interpelácii nevystúpil nikto z poslancov. 

 

7./Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2016  

  

V diskusii k tomuto bodu rokovania si poslanci ako prvé vypočuli  stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu Záverečného účtu obce Veľké 

Úľany za rok 2015. Pani kontrolórka odporučila schváliť záverečný účet obce 

Veľké Úľany za rok 2015. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Audítorskú správu GA-AUDIT s.r.o., ul. Z. Kodálya 769/29, 924 00 Galanta, 

audítor Ing. Jolana Takácsová,  z overovania účtovnej závierky a vedenia 

účtovníctva k 31.12.2015 obce Veľké Úľany predniesla pani prednostka. 

Audítorská správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 



 

Na základe doporučení hlavnej kontrolórky obce Mgr. Márie Tomovičovej  

a audítorky Ing. Jolany Takácsovej záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 

2015 celoročné hospodárenie schválili poslanci jednohlasne bez výhrad. 

 

8./ VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Veľké Úľany 

 V diskusii k tomuto bodu rokovania dostala slovo Mgr. Mária Tomovičová, 

ktorá oboznámila poslancov s obsahom VZN. Uviedla, ţe obec bude klásť aj 

naďalej veľký dôraz na separovanie odpadu,  občania budú oboznámení 

s podmienkami separovania, ako aj s tým, aké mnoţstvo odpadu môţu bezplatne 

vyviesť na dočasnú skládku v k.ú. v Nových Osadoch. 

Ďalej bude potrebné klásť dôraz aj na likvidáciu biologicky rozloţiteľného 

odpadu, na kompostovanie, ako aj  na separovanie olejov pouţívaných 

v domácnostiach a na ich zber. 

Vypracovaním podmienok a zabezpečením informovanosti občanov o týchto 

podmienkach pán starosta poveril pána Jozefa  Sztraku a pani Mgr. Zuzanu 

Metzner s termínom od 1. júla 2016. 

Tento bod rokovania schválili poslanci jednohlasne a VZN tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

9./ VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne služby v obci Veľké Úľany 

 

Dôvodnú správu k návrhu VZN o poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe 

úhrad a výške úhrad za sociálne sluţby  v obci Veľké Úľany predloţila Mgr. 

Erika Mucsková, sociálna pracovníčka obce. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Poslanci OZ schválili tento bod rokovania jednohlasne. 

 

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

 

a/ OZ schválilo  

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 6/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole – Materská škola vo Veľkých Úľanoch, ul. Štefana Majora  

č. 560 

 

b/ OZ schválilo  

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – 

Óvoda, Štefana Majora 560/8,  Veľké Úľany – Nagyfödémes 

c/ OZ vzalo na vedomie 



Ţiadosť Eriky Szilvásyovej a Attilu Keszi o rozviazanie nájomnej zmluvy bytu 

č. A5 na ul. Sládkovičovská 1550/52 v 16 b.j. ku dňu 31.8.2016 podľa nájomnej 

zmluvy. 

 

d/ OZ odvolalo 

Z funkcie riaditeľa MKS vo Veľkých Úľanoch pani Alţbetu Szárazovú 

z dôvodu odchodu do dôchodku dňom 31.7.2016  

 

e/ OZ schválilo 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany 

 na II. polrok 2016 . 

Plán kontrolnej činnosti prečítala Mgr. Mária Tomovičová. 

 

 

f/ / OZ schválilo 

1/ poskytnutie odmeny podľa § 38 Štatútu obce Veľké Úľany 

 Alţbete Szárazovej za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry, za príkladné 

vedenie Miestneho kultúrneho strediska a z príleţitosti odchodu do dôchodku. 

Výška odmeny: 2000 € 

 

2/ poskytnutie odmeny podľa § 38 Štatútu obce Veľké Úľany 

Mgr. Zuzane Metzner, za dlhoročnú prácu na obecnom úrade, za príkladné 

vedenie obecného úradu a z príleţitosti ţivotného jubilea. 

Výška odmeny: 1000 € 

 

Informácie starostu: 

- 1.7.2016 športový deň Obecného úradu 

- 16.6.2016 35. Výročie zaloţenia Klubu dôchodcov „Zlatý dáţď“ 

- 19.6.2016 Riflová párty Základnej školy 

- 25.6.2016 Obecný deň na Sedíne 

- 25.6.2016 Vymeň nudu za pohyb športové akcie pre deti a rodiny 

- 5-8. 7. 2016 Festival na Matúšovej zemi 

- 7.7.2016 Slávnostné zasadnutie OZ 

- 9.7.2016 Obecné dni – Slávnosť pri príleţitosti druţobnej spolupráce medzi 

obcami Veľké Úľany a Csabrendek 

 

11. Diskusia 

 

V diskusii ako prvý  vystúpil pán starosta, ktorý informoval prítomných 

o priebehu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy. 

Do výberového konania boli prihlásení dvaja kandidáti, ani jeden z nich však 

nezískal potrebný počet hlasov. Na základe tejto skutočnosti pán starosta 

informoval prítomných o tom, ţe na obdobie do ďalšieho výberového konania 



bude potrebné  nájsť vhodného kandidáta, ktorého poverí vedením Základnej 

školy. 

Poslanec Ľudovít Hanzel sa informoval, či obec ešte vlastní podiel v KEREKTÓ 

T.K.O. s.r.o. v Čiernej Vode 

Pán starosta odpovedal, ţe vo vlastníckych pomeroch skládky sa nič nezmenilo. 

Pán poslanec sa ďalej informoval, či miestne kúpalisko bude v toto leto 

v prevádzke. 

Pán starosta odpovedal, ţe letné kúpalisko v tomto roku nebude prevádzkovať, 

nakoľko sa bude rekonštruovať. Prevádzkovateľ kúpaliska pán Martin Blšťák 

poţiadal o príspevok z Európskych fondov, nakoľko projekt bol úspešný, 

z poskytnutých dotácií bude kúpalisko zrekonštruované. 

Poslanec Tibor Csemez sa informoval o futbalovom muţstve obce. 

Pán starosta odpovedal, ţe muţstvo bude hrať vo vyššej triede, s inými hráčmi. 

 

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítal člen návrhovej komisie poslanec Ing. Pavol Száraz. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 

 

     Keďţe program 17. 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 

 

Iveta Aponyiová.......................................................................................... 

 

Tibor Csemez............................................................................................. 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,05 hod. 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


