
Z á p i s n i c a  
zo  40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 
konaného dňa 21. februára 2018  

________________________________________________________________ 
S. zn.: UJ6-A10 
 
Prítomní: 
Starosta obce:                                Ing. František Gőgh, DBA 
Poslanci:                                        Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Prednostka OcÚ:                           Mgr. Zuzana Metzner, MBA 
Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 
Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 
 
 
    40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 
obce  Ing. František Gőgh, DBA,  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. Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Návrhy a pripomienky občanov 

6. Interpelácia 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti 
8. Rôzne 

9. Rozbor hospodárenia obce za rok 2017 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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: 
Tibora Csemeza a Kristiána Sercela. 
 
3./ Voľba návrhovej komisie 
 
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 
Mgr. Ildikó Danišová, Jozef Sztraka, Zoltán Máris. 
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 uložená úloha  obecnému úradu zabezpečiť 
vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce 
Veľké Úľany – obecné pozemky.  
Pán starosta konštatoval, že táto úloha bola splnená. 
 
5./ Návrhy a pripomienky občanov 
 
Na tomto zasadnutí sa zúčastnili dvaja občania. Pán starosta im poskytol priestor 
na ich prípadné pripomienky. Prítomní sa vyjadrili , že sa OZ zúčastnia len ako 
pozorovatelia. 
 
6./ Interpelácia 
 
Do interpelácie sa z poslancov nikto neprihlásil. 
 
7./ Správa hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany o kontrolnej činnosti za 
rok 2017. 
 
Správu hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany o kontrolnej činnosti za rok 2017 
obdržali všetci poslanci. Touto správou poslancov oboznámil pán starosta, ktorý 
vyzdvihol dôležitejšie body správy hlavnej kontrolórky. 
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Správu hlavnej kontrolórky vzalo OZ na vedomie. 
V diskusii k tomuto bodu rokovania sa Mgr. Ildikó Danišová opýtala pani 
kontrolórky, prečo uvádza vo svojej správe výsledky kontroly z roku 2016. 
Pani kontrolórka odpovedala: 



Poslanec Ing. Pavol Száraz sa opýtal pani kontrolórky, kedy vykoná predbežnú 
kontrolu dotácií z euro fondov. 
Pani kontrolórka odpovedala, že kontrolu vykoná po uplynutí pol roku. 
 
8./ Rôzne 
 
V tomto bode rokovania boli predložené dva výpovede z nájomných zmlúv 
v bytovkách obce. 
 
a/ Výpoveď nájomnej zmluvy Alexandra Szaliho, bytom Cintorínska 569/1 
z bytu č. D1 k 31.5.2018. 
 
b/Výpoveď nájomnej zmluvy Anetty Dudrikovej, bytom 1. mája 40/14, Veľké 
Úľany z bytu č. B1 s. č. 1516/50 na Sládkovičovskej ulici. ku dňu 30.4.2018. 
 
OZ vzalo obe výpovede na vedomie. 
  
Poslanec Ing. Pavol Száraz navrhol, aby sa do budúcnosti vypracoval na 
Obecnom úrade jednotný formulár k výpovediam z bytových priestorov. 
 
c/ OZ schválilo jednohlasne 

1. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MVSR pre 
projekt: „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre 
chodcov vo Veľkých Úľanoch“. 

2. Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov. 
 
 
Informácie starostu: 
 
22.2. – ZRPŠ na ZŠ 
24.2. – Klobásový festival Sládkovičovo s účasťou obce 
5.3. -    Deň otvorených dverí (MŠ) 
18.3. – Spomienková  slávnosť pri príležitosti 170. výročia Maďarskej revolúcie  
19.3. –Nasledujúce zasadnutie OZ 
23.3. – Olympiáda MŠ s VJM 
24.3. –Maľovanie vajíčok v kultúrnom dome 
28.3. – Deň učiteľov 
Pán starosta informoval prítomných o podaní žiadosti na dotácie do programu 
národnostných menšín na rozšírené vydanie Monografie obce v maďarskom 
jazyku. 
 
 



9./ Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy, rozpočtových 
a príspevkových organizácií  obce Veľké Úľany za rok 2017. 
 
Materiál k Rozboru  hospodárenia miestnej samosprávy, rozpočtových 
a príspevkových organizácií  obce Veľké Úľany za rok 2017 obdržali všetci 
poslanci. 
V diskusii k tomuto bodu rokovania vystúpil poslanec Jozef Sztraka predseda 
komisie finančnej, správy obecného majetku, a pre organizáciu miestnej 
samosprávy, ktorý uviedol, že k tomuto bodu rokovania zasadala komisia , ktorá 
doporučuje schválenie rozboru hospodárenia miestnej samosprávy, 
rozpočtových a príspevkových organizácií  obce Veľké Úľany za rok 2017. 
OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne. 
 
10.  Diskusia 
 
 V diskusii vystúpila Mgr. Katalin Bózsing . Informovala sa, ako by sa malo 
postupovať v prípade, že občan si chce zaregistrovať sídlo svojho s.r.o. na 
mieste prenajatých priestorov od obce. 
Pán starosta odpovedal, že v našej obci doteraz nebola taká požiadavka. 
V prípade, ak bude, s touto problematikou sa obec obráti na svojho právnika 
a vyžiada k tomu jeho stanovisko. 
 
11. Návrh na uznesenie 
 
Na tomto zasadnutí prijalo OZ uznesenia ku každému bodu rokovania osobitne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12./ Záver 
 

     Keďže program 40. 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                                     Ing. František Gőgh, DBA                  
prednostka OcÚ                                                                         starosta obce                            
 

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

 
 
Kristián Sercel................................................................................ 
 
Tibor Csemez............................................................................................... 
 
 
Zasadnutie prebiehalo od 18,12 do 19,46 hod. 
Za správnosť: Silvia  Šafáriková     
 


