
 
U Z N E S E N I E 

 

z  prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 28. novembra 2018 

________________________________________________________________ 

 

      

     Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom  prvom zasadnutí dňa 28. 

novembra 2018 v zmysle programu rokovania  prijíma nasledovné uznesenia 

 

 

Uznesenie č. 5-OZ/2018  bod č.  4 

 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

poslanca  Ing. Pavla Száraza zvolávaním  a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2, prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

 

 Uznesenie č. 6-OZ/2018  bod č.  5 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce: 

poslanec  Ing. Pavol Száraz 

 

Uznesenie č. 7-OZ/2018  bod č.  6 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) zriaďuje 

 

pri Obecnom zastupiteľstve nasledovné komisie: 

 

    1/  Komisia finančná, správa obecného majetku  

2/ Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti 

3/ Komisia športu a telesnej výchovy 

4/ Komisia školstva a vzdelávania 

5/ Komisia výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu 

6/ Komisia pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej  

     samosprávy 

7/  Komisia kultúry a mládeže 

8/ Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

     funkcionárov 

 

b) volí 

 



 

   

a) predsedu komisie  finančná, správa obecného majetku  - Zoltán Máriš      

b) predsedu komisie  sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti 

          Mgr. Ildikó Danišová 

c) predsedu komisie  športu a telesnej výchovy - Mgr. Ingrid Winklerová                                                                                  

d) predsedu komisie školstva a vzdelávania      -  Mgr. Bicsan Sztraka Rita 

e) predsedu komisie výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu 

Zoltán Lencsés 

     f)   predsedu komisie pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej  

      samosprávy  -   Mgr. Katalin Bózsing     

g) predsedu  komisie kultúry a mládeže  -  Kristián Sercel 

h)  predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

funkcionárov   -    Ľudovít Hanzel               

a členov komisie:    Mgr. Katalin Bózsing, Mgr. Ildikó Danišová 

 

c) ukladá 

 

predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

návrhy na voľbu členov komisií v počte 7 osôb 

 

Uznesenie č. 8-OZ/2018  bod č.  7 

 

v súlade s § 4 ods.1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr  90 dní pred voľbami  základný  plat starostu Ing. 

Františka Gőgh, DBA  vo výške  2300  EUR  a v súlade  s § 4ods. 2 citovaného zákona  

zvýšenie platu o 60 % . 

 

 

Uznesenie č. 9-OZ/2018  bod č.  8 

 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

výkonom funkcie sobášiaceho starostu obce Ing. Františka Gőgha, DBA 

a nasledovných poslancov: 

- Mgr. Ingrid Winklerovú 

- Ing. Pavla Száraza 

- Kristiána  Liptáka 

 

 

Uznesenie č. 10-OZ/2018  bod č.  9 

 

Obecné zastupiteľstvo 

navrhuje 

 



kandidáta  na zvolenie prísediacich v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich pre Okresný úrad Galanta na obdobie 2019-2023: 

starostu obce,  Ing. František Gőgh, DBA 

 

Uznesenie č. 11-OZ/2018  bod č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o návrhu programového rozpočtu obce Veľké Úľany  

 

 

Uznesenie č. 12-OZ/2018  bod č.  11 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

vymenúva 

 

na základe výsledku výberového konania konaného dňa 25.10.018 do funkcie riaditeľa  

príspevkovej organizácie  VPS v súlade s § 11 ods. 4 písm. l/ zákona o obecnom zriadení pána 

Jozefa Sztraku dňom 01.12.2018 na päťročné funkčné obdobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                           …………………………. 
Ing. František Gőgh, DBA                                                           Mgr. Zuzana Metzner, MBA 

          starosta obce                                                                       prednostka  Obecného úradu    

 

 

 

 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: 

 
1/   Mgr. Bicsan Sztraka Rita       ……………………….. 

2/  Ing. Pavol Száraz                    ………………………..   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


