Zápisnica
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 15. novembra 2017
________________________________________________________________
S. zn.: UJ6-A10
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Prednostka OcÚ:
Zapisovateľka:

Ing. František Gőgh, DBA
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Mgr. Mária Tomovičová
Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Mgr. Mária Tomovičová

36. 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 desiati
poslanci. Poslanec Ľudovít Hanzel chýbal ospravedlnene.
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.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany, rozpočtových a príspevkových
organizácií k 30.9.2017
7. VZN č.4/2017 o poskytovaní elektronických služieb
8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Úľany
9. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce
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 Mgr. Máriu Tomovičovú
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Tibora Németha a Ing. Pavla Száraza.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Iveta Aponyiová, Jozef Sztraka, Kristián Sercel.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí bola odročená žiadosť Štefana Mészároša –
s tým, že k žiadosti doloží geometrický plán na nasledujúce zasadnutie.
Pán starosta informoval poslancov, že verejná súťaž bola riadne vypísaná a po
uplynutí lehoty vyhodnotená.
5./ Interpelácia
Do interpelácie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
6./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany, rozpočtových a príspevkových
organizácií k 30.9.2017
O predložených stavoch čerpania rozpočtu informoval poslancov Jozef Sztraka,
predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a pre organizáciu
miestnej samosprávy. Uviedol, že komisia zasadala v pondelok 13. novembra.
Navrhuje predložené rozbory hospodárenia schváliť.
Tento bod rokovania schválilo Obecné zastupiteľstvo jednohlasne.
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany, rozpočtových a príspevkových
organizácií tvorí prílohu tejto zápisnice.
7. VZN o poskytovaní elektronických služieb
K návrhu tohto VZN podala informácie Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka Ocú.

Cieľom VZN je ustanoviť elektronickú komunikáciu ako nosnú formu
komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej moci medzi sebou. Zákon
o e-Governmente bol niekoľkokrát novelizovaný.
Obec Veľké Úľany sa zapojila do projektu miniDCOM+. Projekt miniDCOM+
vznikol pod záštitou ZMOS a podporou MF SR a Úradu podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom
miniDCOM+ je inštitúcia DEUS
(DataCentrum elektronizácie územnej
samosprávy Slovenska). DEUS prevádzkuje Informačný systém určený výlučne
pre potreby slovenskej samosprávy. Riešenie miniDCOM+ spĺňa tiež
bezpečnostné požiadavky vydané Úradom na ochranu osobných údajov SR.
Poslanci tento bod rokovania schválili jednohlasne.
VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
8. Komunitný plán sociálnych služieb
K návrhu
Komunitného plánu sociálnych služieb podala informácie –
predsedkyňa komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej, Mgr. Ildikó
Danišová.
§ 83 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zákona o sociálnych
službách ukladá obciam a mestám vypracovať Komunitný plán sociálnych
služieb.
Predložený vypracovaný plán je dlhodobý strategický dokument vypracovaný na
obdobie rokov 2017-2022. Dokument analyzuje stav poskytovaných služieb
a spracováva sociologické a demografické údaje. Určuje ciele a priority rozvoja
sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia
komunitného plánu sociálnych služieb.
Poslanci tento bod rokovania schválili jednohlasne.
Komunitný plán tvorí prílohu zápisnice.
9. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce
K návrhu tohto VZN podala informácie Mgr. Zuzana Metzner, MBA prednostka
ocú.
Novelou zákona č.94/2017 Z.z. o sťažnostiach boli odstránené nedostatky
zákona o sťažnostiach, ktoré vyplynuli y aplikačnej praxe a pomôžu
k efektívnemu vybavovaniu sťažností. Taktiež bolo potrebné premietnuť do
úpravy zákona o sťažnostiach aj zmeny súvisiace s informatizáciou spoločnosti.
Poslanci tento bod rokovania schválili jednohlasne
10. Rôzne
Informácie starostu:
- o výsledkoch volieb do VÚC
Počet zapísaných voličov

4035

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Účasť bola 17,27%

697

K bodu a)
Starosta obce informoval poslancov o možnosti podania projektu na realizáciu
II. etapy cyklotrasy v obci Veľké Úľany.
Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.
K bodu b)
• Starosta obce informoval poslancov o vykonanej kontrole prostredníctvom
kontrolnej skupiny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky SO pre IROP TTSK zo dňa 9.11.2017, k projektu“ Regenerácia
centrálnej zóny obce Veľké Úľany“.
K projektu prebieha 4 rok monitorovaného obdobia.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Poslanci berú na vedomie túto informáciu.
• Informáciu o obchodnej verejnej súťaži poskytla Mgr. Zuzana Metzner,MBAna všetky voľné pozemky bola podaná žiadosť. Na základe žiadostí budú
vyhotovené zmluvy.
Poslanci OZ berú na vedomie túto informáciu.
K bodu c)
V zmysle žiadosti Ervina Tótha, bytom Veľké Úľany, Lenninová 1476/185,OZ
schválilo pridelenie garáže č. 3 na ulici Leninovej pri bytovom dome
menovanému.
Poslanci tento bod rokovania jednohlasne schválili.
K bodu d)
V zmysle žiadosti Ladislava Kissa, bytom Sereď, pažitná 1014/17,OZ schválilo
pridelenie garáže č. 4 na ulici Leninovej pri bytovom dome menovanému.
Poslanci tento bod rokovania jednohlasne schválili.
K bodu e)
Starosta obce navrhol poskytnutie ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce.
Poslanci s návrhom 800 € súhlasili a jednohlasne zahlasovali.
K bodu f)
Starosta obce navrhol poskytnutie ročnej odmeny zástupcovi starostu.
Poslanci s návrhom 800 € súhlasili a jednohlasne zahlasovali.

11. Diskusia
Zástupca starostu Jozef Sztraka pripomenul predsedom komisií pri obecnom
zastupiteľstve, aby do týždňa doručili harmonogram a prezenčné listiny
o účasti členov na zasadnutiach komisií.
12./ Návrh na uznesenie
Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie Iveta Aponyiová
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
13./ Záver
Keďže program 36. 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, DBA
starosta obce
Overovatelia

Tibor Németh ................................................................................................
Ing. Pavol Száraz...........................................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 18,10 do 19,30 hod.
Za správnosť: Mgr. M. Tomovičová

