Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 14. decembra 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
Mgr. Mária Tomovičová

25. 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
jedenásti poslanci. Traja poslanci vopred oznámili neskorší príchod. 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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Dotazy a návrhy občanov
Interpelácia
Návrh programového rozpočtu obce Veľké Úľany na roky 2017-2019
VZN č.6/2016 o miestnych daniach obce Veľké Úľany
Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany
Vymenovanie riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
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 Mgr. Máriu Tomovičovú
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Jozefa Sztraku a Zoltána Márisa
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Ing. Pavol Száraz, Kristián Sercel, Tibor Németh.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Na tomto zasadnutí sa z radov občanov zúčastnil Martin Blšťák, prevádzkovateľ
letného kúpaliska a Kerkira Pubu. Poskytol informácie o prebiehajúcich
stavebných prácach na rekonštrukcií kúpaliska, boli začaté búracie práce.
Rekonštrukcia prebieha na základe. Rekonštrukcia kúpaliska prebieha na
základe schváleného projektu v rámci programu cestovný ruch. Verejné
obstarávanie na rekonštrukciu už prebehlo. Najväčším problémom je, že úver
žiadaný z banky OTP Slovensko bol odmietnutý. Z toho dôvodu žiada pána
starostu o rokovanie s bankovým špecialistom.
Dotazoval sa či obec podporí finančnými prostriedkami rekonštrukciu tých častí
budovy, ktoré nie sú predmetom projektu?
Starosta obce povedal, že situáciu ohodnotí komisia na mieste po obhliadke.
5./ Interpelácia
Z radov poslancov sa do interpelácie nikto neprihlásil.
6/ Návrh programového rozpočtu obce Veľké Úľany na roky 2017-2019
K tomuto bodu rokovania sa vyjadril poslanec Hanzel a navrhol, aby sa
nezabudlo v roku 2017 na rekonštrukciu ozvučenia v dome smútku, poslanec
Sztraka navrhuje vymeniť aj podlahovú krytinu v tejto budove.
Poslanec Száraz pripomenul, že na základe novely zákona o energetickej
hospodárnosti budov je potrebné do roku 2019 dať vyhotoviť energetický
certifikát pre nájomné byty a verejné budovy.

V diskusií k tomuto bodu rokovania neboli ďalšie návrhy.
Návrh programového rozpočtu obce Veľké Úľany na roky 2017-2019 bol
schválený jednohlasne a tvorí prílohu zápisnice.
7. VZN č. 6/2016 o o miestnych daniach obce Veľké Úľany
K tomuto bodu rokovania neboli vznesené pripomienky.
Poslanci tento bod rokovania schválili jednohlasne.
8/ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany k 31.12.2016
Zmenu rozpočtu prehodnotila komisia finančnej, správy obecného majetku
a organizácie miestnej samosprávy a na čele s predsedom Jozefom Sztrakom
odporúča schváliť v predloženom tvare.
9./ Vymenovanie riaditeľky MKS
Na základe výberového konania zo dňa 7.12.2016 bolo členmi komisie
zriadenej pre výber zvolená tajným hlasovaním Alžbeta Prágaiová za riaditeľa
príspevkovej organizácie MKS v súlade s § 11 ods. 4 písm. l/ zákona
o obecnom zriadení v z.n.p..
10. Rôzne
OZ schválilo jednohlasne
Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017.
Po oboznámení sa s obsahom plánu neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy.
Plán práce hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
Informácie starostu:
- o výsledku výbere riaditeľa Základnej školy vo Veľkých Úľanoch.
Radou školy bola zvolená za riaditeľku ZŠ, PaedDr. Monika Snohová.
10. Diskusia
Poslanec Hanzel Ľudovít – informoval poslancov o navrhovaných podujatiach
a žiadal poslancov o prípadné doplnenie .Návrh plánu podujatí všetci poslanci
obdržali .
10./ Návrh na uznesenie
Uznesenie prečítal člen návrhovej komisie, Ing. Pavol Száraz.
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

11./ Záver
Program 25. 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, MBA
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia
Zoltán Máris

..........................................................................................

Jozef Sztraka ............................................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19:50 hod.
Za správnosť: Mgr. M. Tomovičová

