
Z á p i s n i c a  

z  31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 31. mája 2017  

________________________________________________________________ 

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, MBA 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

    31. 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 deviati 

poslanci.  Poslanec Ľudovít Hanzel a Iveta Aponyiová chýbali ospravedlnene. 

Poslankyňa 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. Interpelácia 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. 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: 

 

Jozefa Sztraku a Tibora Németha. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ildikó Danišová, Ing. Pavol Száraz, Tibor Csemez. 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Interpelácia 

 

Do interpelácie sa z  poslancov prihlásil Ing. Pavol Száraz, ktorý sa informoval,  

či na vypísanú  verejnú obchodnú súťaţ na predaj majetku obce, pozemky ktoré 

sa nachádzajú na hranici ulice Pionierska, boli odovzdané cenové ponuky. 

Pán starosta odpovedal, ţe podania došli,  otváranie obálok, následne 

vyhodnotenie cenových ponúk je v kompetencii komisie, ktorá bola zriadená 

obecným zastupiteľstvom. 

 

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

 

a/ OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď nájomnej  zmluvy bytu č. A7 v bytovom dome  s. č. 1550/52 na ul. 

Sládkovičovská,  nájomcu Michaela Gálová. 

 

b/ / OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď nájomnej  zmluvy bytu č.C4 v bytovom dome s. č. 1516/50 na ul. 

Sládkovičovská,  nájomcu Jozef Koller. 

 

c/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Spolufinancovanie projektu : „Modernizácia ZŠ Veľké Úľany“ 
 

predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia ZŠ Veľké 

Úľany“ realizovaného v rámci výzvy  na predkladanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok  na modernizáciu ZŠ 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2,  

Špecifický cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov základných škôl 

-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  



- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

Celkové oprávnené výdavky : 190 000 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov ţiadateľa :  9 500 EUR 

 

d/ OZ vzalo na vedomie a zároveň odročilo 

 

Ţiadosť Gizely Popluhárovej, bytom Kováčska 1279, Veľké Úľany o odpredaj  

pozemku, časť z parcely KN-E č. 2223/1, vedená na LV č. 3598, ktorý je 

ohraničený s parcelami  č.  1986, 1987/1 a 1987/2  vo vlastníctve ţiadateľky.   

OZ odročuje túto ţiadosť do najbliţšieho zasadnutia z dôvodu potreby 

posúdenia umiestnenia parciel. 

 

e/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Udelenie „Ceny obce za rok 2017“ nasledovným  občanom: 

Ľudovítovi Hanzelovi 

RNDr. Karolovi Bachratému 

Ľudovíta Hanzela na udelenie ceny obce navrhol poslanec Ing. Pavol Száraz. 

Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

RNDr. Karola Bachratého na udelenie ceny obce navrhol Ing. František Gőgh. 

Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

f/ OZ schválilo  

počtom hlasov 8 ZA, poslanec Kristián Sercel sa zdržal hlasovania 

 

Členov redakčnej rady obecných novín „Veľkoúľanský obzor“ 

 

Ing. Gőgh František,                                         Mgr. Sztraková Katarína, 

Mgr. Zuzana Metzner, MBA,                           Mgr. Vajdová Gabriela, 

Szárazová Alţbeta,                                           PaedDr. Snohová Monika, 

Prágaiová Alţbeta,                                            Mgr. Katonová Edita, 

Hanzel Ľudovít,                                                PaedDr. Manová Iveta, 

Németh Tibor,                                                  Mgr. Kovácsová Kristína, 

Máris Zoltán,                                                    Sercel Kristián, 

Šafáriková Silvia,                                             Ing. Kaprinay Andrej. 

 

Informácie starostu o pripravovaných pudujatiach na nasledujúci mesiac: 

 

1. 6. – deň detí v MŠ 

2. 6. – deň detí v MŠ s VJM 

9. 6. – deň rodiny a večer rifľová party v ZŠ 



10. 6. – nočná súťaţ hasičov 

17. 6. – „Vymeň nudu za pohyb“ – športová súťaţ organizovaná občianskym 

zdruţením „Fudemus“ 

18. 6. – Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v RK kostole – procesia 

24. 6. – Novo osadská veselica 

28. 6. – lúčenie sa so školou – MŠ s VJM 

29. 6 – lúčenie sa so školou – Základné školy 

30. 6 – lúčenie sa so školou – MŠ 

26. – 28. 6. – 32. zasadnutie OZ 

 

6.  Diskusia 

 

V diskusii ako prvá vystúpila poslankyňa Mgr. Katalin Bózsing, ktorá sa 

informovala, či sa uţ vybavuje nákup nových dvojjazyčných pouličných tabúľ 

s názvami ulíc. 

Pán starosta odpovedal, ţe na najbliţšie zasadnutie budú predloţené podané  

návrhy na pouličné tabule. 

 

7./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítal člen návrhovej komisie, Ing. Pavol Száraz. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

8./ Záver 

 

     Keďţe program 31. 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 17,45 do 18,45 hod. 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     



 


