
                                            Z Á P I S N I C A 

                   z neplánovaného 18. zasadnutia OZ vo Veľkých Úľanoch  

                                     konaného dňa 5. júla 2016 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta Obce:                                     Ing. Gőgh František 

Poslanci OZ:                                        Podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                                     Šafáriková Silvia 

 

     Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch 

otvoril starosta obce, ktorý privítal poslancov.  

Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci.  Pán starosta skonštatoval, že Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programovými 

bodmi  mimoriadneho rokovania. 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Zmluva o spolupráci s družobnou obcou Csabrendek 

5. Udelenie pamätných medailí 

6. Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. 

 

Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia 

zápisnice nasledovne: 

 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Šafárikovú Silviu. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Ingrid Winklerovú, 

Ľudovíta Hanzela 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Jozef Sztraka, Iveta Aponyiová,  Tibor Csemez 



K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4/ Zmluva o spolupráci s družobnou obcou Csabrendek 

 

Uznesenie č. 53-OZ/2016 bod č. 4 

 

a/ schvaľuje  

 

Jubilejnú doložku k  Zmluve o spolupráci zo dňa 16.07.2006, uzatvorenej 

medzi: 

 Veľké Úľany a Csabrendek v nasledovnom znení : 

 

          Starosta obce Veľké Úľany Ing. František Gőgh, v zastúpení obce Veľké 

Úľany (Slovensko), a starosta obce Csabrendek (Maďarsko) József Turcsi 

v mene samosprávy obce Csabrendek (Maďarsko) týmto slávnostne 

vyhlasujeme, že utvrdzujeme našu dohodu o partnerskej spolupráci z roku 1996. 

 

Pestovanie dobrých družobných vzťahov nás vzájomne obohatilo v oblasti 

kultúry, umenia, vzdelávania,  športu, a v rámci  spolupráce spoločenských 

organizácií.  Našim rozhodným cieľom je tieto hodnoty aj v budúcnosti 

zachovať a rozvíjať.  

 

V mene obcí Veľké Úľany a Csabrendek v tejto „Jubilejnej doložke” 

vyjadrujeme naše rozhodnutie, v zmysle ktorého máme záujem osobné 

a inštitucionálne vzťahy medzi našimi obcami ďalej posilňovať. Našim cieľom 

je starať sa o zachovanie spoločného dedičstva našich krajín, ako aj o podporu a 

posilnenie našej spoločnej európskej identity, za ktorých realizáciu cítime 

zodpovednosť. 

 

Na základe našich skúseností nadobudnutých za uplynulých 20 rokov sme 

rozhodnutí naše priateľstvo a spoluprácu ďalej pestovať a rozvíjať, 

v presvedčení, že sa tieto už stali súčasťou našej spoločnej histórie. 

 

5./ Udelenie pamätných medailí 

 

Uznesenie č. 54-OZ/2016 bod č. 5 

 

a/ udeľuje 

 

 pri príležitosti 20. výročia  vzniku partnerstva  medzi obcami :  Veľké Úľany  

 a Csabrendek  za pestovanie a udržiavanie priateľstva, za dobrú spoluprácu     



 pamätnú medailu erbom obce- stupeň:  bronzová   pre: 

 Ing. František Gőgh, Jozef Sztraka, Mgr. Zuzana Metzner,  Tibor Németh, 

Ľudovít  Hanzel, Alžbeta   Szárazová,  Alžbeta  Gregušová, Alžbeta Prágaiová, 

Mgr. Mária Tomovičová , Michal Kiss 

 

6./ Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany 

 

Uznesenie č. 55-OZ/2016 bod č. 6 

 

 a/   vyhlasuje   

 

        voľbu hlavného kontrolóra obce  a deň konania voľby hlavného kontrolóra 

obce Veľké Úľany na deň   21.09.2016, pričom voľba sa uskutoční v rámci 

programu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Úľany  

 

b) poveruje 
 

prednostku Obecného úradu Veľké Úľany, aby v termíne podľa § 18 a ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečila 

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  Obce Veľké Úľany  na úradnej tabuli 

obce, a na internetovej stránke obce Veľké Úľany   

 

c) ustanovuje 
 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra  Obce Veľké 

Úľany a náležitosti prihlášky takto: 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra   Obce Veľké 

Úľany je ukončené vysokoškolské vzdelanie .  Ďalšie požiadavky sú prax 

najmenej 5 rokov vo funkcii hlavného kontrolóra a bezúhonnosť.  

Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného 

kontrolóra musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, 

telefón), 

b) profesijný životopis, 

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 

a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom 



vykonania voľby hlavného kontrolóra  obce Veľké Úľany na rokovaní 

Obecného zastupiteľstva Veľké Úľany. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o 

tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných 

údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v 

písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.  

Termín doručenia prihlášok je do  14. 9. 2016 na adresu. 
 

7./ Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie z neplánovaného zasadnutia OZ dňa 5. júla 2016  

prečítala poslankyňa  Iveta Aponyiová 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

 

8./ Záver 

      

     Keďže program  neplánovaného 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                                 Ing. Gőgh František 

Prednostka Ocú                                           Starosta OcÚ 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                     

Overovatelia: 

 

Mgr. Ingrid Winklerová............................................................ 

 

Ľudovít Hanzel:............................................................... 
 

 

Za správnosť: Šafáriková 

 

                                                                  



 


