
Z á p i s n i c a  

z  20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 21. septembra 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 

 

 

    21. 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 desiati 

poslanci.  Poslankyňa Iveta Aponyiová chýbala ospravedlnene.  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. Voľba hlavného kontrolóra obce 

6. Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce za I. polrok 2016. 

7. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce za 

I. polrok 2016. 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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: 

 

Tibor Németh, Jozef Sztraka. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Ing. Pavol Száraz, Mgr. Katalin Bózsing, Mgr. Ingrid Winklerová 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na 17. zasadnutí OZ nebola uloţená ţiadna konkrétna úloha. Pán starosta sa 

informoval , či ţiadatelia o prenájom nebytových priestorov, pán DUY HUNG 

SY a pán Imre Bognár boli informovaní o moţnosti prenájmu.   

Mgr. Tomovičová odpovedala, ţe neprejavili záujem. 

 

5./ Voľba hlavného kontrolóra obce 

  

Pán starosta skonštatoval, ţe bola doručená jedna prihláška do výberového 

konania na post hlavného kontrolóra obce. Prihlášku podala doterajšia 

kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová. Pán starosta otvoril obálku s jej 

materiálom. Skonštatoval, ţe všetky predpísané dokumenty boli odovzdané, čím 

spĺňa kritériá do súťaţe. 

Pán starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či o voľbe hlavného kontrolóra 

chcú rozhodnúť tajným alebo verejným hlasovaním. Všetci poslanci hlasovali za 

verejnú voľbu. Následne pán starosta dal hlasovať o voľbe hlavného kontrolóra 

obce. Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov. 2 poslanci neboli prítomní. 

Z 9 poslancov hlasovalo ZA zvolenie Mgr. Tomovičovej 9 poslancov. Nikto sa 

nezdrţal hlasovania, a nikto nehlasoval proti. 

Pán starosta skonštatoval, ţe novým hlavným kontrolórom obce Veľké Úľany sa 

stala Mgr. Mária Tomovičová, ktorej poslanci odhlasovali 50%-ný úväzok. 

 

 

 

 

 



6./ Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce za I. polrok 2016. 

 

7./  Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce za 

I. polrok 2016. 

 

V diskusii k týmto bodom rokovania vystúpil poslanec Jozef Sztraka. Uviedol, 

ţe komisia finančná, správy obecného majetku a pre organizáciu miestnej 

samosprávy mala zasadnutie v pondelok 19. septembra. Komisia skonštatovala, 

ţe výdavky v uvedenom období na energie sú značne vysoké z dôvodu 

vyúčtovania energií z roku 2015 a riadnych mesačných záloh v roku 2016. 

Zároveň sa rozhodlo, ţe sa dodávateľ SPP poţiada o vyúčtovanie plynu ešte v r. 

2016, čím by sa zosúladil časový rozdiel. 

Komisia doporučila schváliť rozbor hospodárenia obce, ako aj príspevkových 

a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany za I. polrok 2016. 

OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne.  

Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany, ako aj príspevkových a rozpočtových 

organizácií obce Veľké Úľany za I polrok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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

 

a/OZ  schválilo jednohlasne   

 

Výpoţičný poriadok obecnej kniţnice predloţila vedúca MKS Alţbeta 

Prágaiová. vo Veľkých Úľanoch. Výpoţičný poriadok prečítal pán starosta, 

ktorý oboznámil poslancov so zmenami výpoţičného poriadku. V diskusii 

k tomuto bodu rokovania vystúpila Mgr. Ingrid Winklerová, ktorej neboli jasné 

niektoré pojmy. 

 

b/OZ vzalo na vedomie 

 

Ţiadosť Alojza Madarásza, bytom Sadová 687/3, Veľké Úľany, 

 o rozviazanie zmluvy o prenájme bytu č. 1 v 14 b.j. na Sadovej ulici 

k 30.11.2016 . 

 

c/ OZ vzalo na vedomie 

 

1./Ţiadosť RNDr. Kataríny Tóthovej, bytom Robotnícka 1003/13, Veľké Úľany 

o uzavretie časti ulice Robotnícka pre nákladné vozidlá. 

 

2./Ţiadosť RNDr. Kataríny Tóthovej, bytom Robotnícka 1003/13, Veľké Úľany 

o namontovanie verejného osvetlenia do ulice Robotnícka. 

Zároveň poverilo  VPS PO obce vyriešením ţiadostí. 

 



e/OZ vzalo na vedomie 

 

Ţiadosť Františka Gőgha ml., bytom Pionierska 1408/28, Veľké Úľany 

o rozviazanie nájomnej zmluvy na byt č. A1,  v bytovom dome na ul. Leninovej 

č. 1476/185,  k 31.10.2016. 

 

Informácie starostu: 

 

- 24.9. – Obecné dni v druţobnej obci Jánossomorja 

- 1.10. – Hodová zábava –„Búcsúi betyár bál“ 

- 8.10. – Tekvicový festival v kultúrnom dome organizovaný MO Csemadoku 

- 19.10. – 21. zasadnutie OZ 

-20.10 – Mesiac úcty k starším v kultúrnom dome od 14,00 hod. 

- 22.10. – republikový kongres Csemadoku 

- 1.11. – Spomienková slávnosť na cintoríne ku dňu zosnulých 

- 4.11.- Lampiónový sprievod 

- 12.11. – Ples obce 

- 3.12. – Mikuláš v obci 

- 10.12. – Vianočné trhy 

- 17.12. – Vianoce s občanmi 

 

Nakoľko z radov občanov sa zasadnutia zúčastnil Ing. Tibor Horváth, pán 

starosta mu udelil slovo. 

Ing. Horváth vo svojom vystúpení poukázal na to, ţe by bolo potrebné vymeniť 

niektoré stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú ešte drevené, ďalej poukázal na to, 

ţe v obci je veľa stromov, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie, a bolo by 

potrebné ich zrezať, aby nezavadzali v plynulej premávke. 

Ďalej informoval poslancov o tom, ţe podľa jeho názoru stavebné úpravy, ktoré 

boli vykonané v Základnej škole, neboli prevedené podľa poţiarnych predpisov 

– urobili sa zásahy, ktoré sú v rozpore s vyhláškou. Poukázal na to, ţe podľa 

jeho názoru za nedodrţanie zákonov môţe zriaďovateľ. 

Pán starosta ho  informoval o tom, ţe za uvedené úpravy zodpovedá poverená 

riaditeľka školy. Poverená riaditeľka potrebu úprav konzultovala 

s predsedkyňou ZRPŠ. Úhrada výdavkov bola krytá  z finančných prostriedkov 

z hospodárenia ZRPŠ. 

 

9. Diskusia 

 

V diskusii ako prvý  vystúpil poslanec Tibor Csemez, ktorý poukázal na potrebu 

ostrihania stromov na Školskej ulici. 

Poslanec Zoltán Máris upozornil opätovne na potrebu opravy miestnej 

komunikácie na Školskej ulici. 

Poslanec Ľudovít Hanzel sa informoval, či sa plánuje s výstavbou 



skateboardovej dráhy ešte v tomto roku, a podal návrh na umiestnenie 

pouličných stĺpových hodín do kruhu pred kultúrnym domom. 

Ďalej sa informoval, či na hody bude dostatočne zabezpečený odber elektrickej 

energie pre predajcov. 

Ďalej navrhol, aby pán Martin Blšťák bol vyzvaný, aby predloţil plány týkajúce 

sa prevádzky miestneho kúpaliska v budúcom roku. 

Poslanec Kristián Sercel upozornil opätovne  na to, ţe parkovisko za 

zdravotným strediskom, ktoré slúţi obyvateľom bytovky nie je osvetlené. 

Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová sa informovala, čo bude ďalej s kaštieľom, 

aké bude jeho ďalšie vyuţitie. Upozornila na potrebu zriadenia domova 

dôchodcov, ako aj na potrebu sociálnych domov. 

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítal člen návrhovej komisie,  Mgr. Ingrid Winklerová. 

 Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 

 

     Keďţe program 21. 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,  MBA                                                Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                         starosta obce                            

 

                                       

 

O v e r o v a t e l i a 

 

Tibor Németh.......................................................................................... 

 

Jozef Sztraka............................................................................................. 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,05 hod. 

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


