ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, konaného dňa
28. novembra 2018
Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, Mgr. Katalin Bózsing, Tibor Csemez, Mgr.
Ildikó Danišová, Ľudovít Hanzel, Zoltán Máriš, Zoltán Lencsés, Kristián Lipták, Kristián
Sercel, Ing. Pavol Száraz a Mgr. Ingrid Winklerová.
Neprítomní členovia OZ : Starosta obce:
Ing. František Gőgh, DBA
Prednosta OcÚ:
Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Hlavná kontrolórka obce:
Mgr. Mária Tomovičová
Ostatní prítomní: občania obce podľa prezenčnej listiny

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. František Gőgh, DBA.
Zároveň pogratuloval novozvoleným poslancom a zdôraznil, ţe práve oni – 12-ti dostali
dôveru 4500 obyvateľov obce, čo nie je len pocta, ale hlavne zodpovednosť voči svojim
voličom. Vyjadril svoje potešenie, ţe občania sa rozhodli o ďalšom smerovaní obce,
v pokračovaní v jej rozvoji. Pripomenul všetkým, aké úlohy plní obecný úrad ako výkonný
orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce. Ţe všetky príspevkové organizácie – MKS
a PO VPS a rozpočtové organizácie – základné a materské školy, ako aj školská jedáleň majú
svoju právnu subjektivitu, na čele ktorých stoja štatutári, ktorí sú zodpovedný za činnosť
jednotlivých inštitúcií.
Po krátkom úvodnom príhovore starosta obce konštatoval, ţe sú prítomní všetci poslanci OZ,
boli písomne pozvaní a obdrţali aj program rokovania. Predloţil návrh rokovania, ktorý bol
uvedený v pozvánke.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia
5. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve, voľba ich predsedov
6. Určenie platu starostu obce
7. Schválenie sobášiacich
8. Návrh programového rozpočtu obce
9. Vymenovanie štatutára VPS PO
10. Diskusia
11. Záver
Program bol schválený jednohlasne.
Následne poţiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania.
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Ako prvá sa prihlásila poslankyňa Ingrid Winklerová, ktorá navrhla, aby do programu bol
zaradený bod Interpelácia občanov, nakoľko zasadnutia sa zúčastnili aj občania obce.
Pán starosta povedal, ţe radšej by nechal miesto na pripomienky občanov v rámci diskusie.
Poslanec Kristián Lipták navrhol, aby sa opýtali prítomní občania, aký majú oni názor.
V mene občanov sa prihlásil Imrich Záhončík, ktorý uviedol, ţe by boli radšej, keby mohli
svoj názor, respektíve pripomienky naniesť aţ v diskusii po vypočutí všetkých materiálov.
Pán starosta dal návrh na doplnenie programu v bode 3. – o voľbu volebnej komisie,
nakoľko sa budú konať aj voľby do komisií, do bodu 5. Oznámenie o určení zástupcu
starostu a do bodu 9. Návrh kandidáta na zvolenie prísediaceho.
Starosta obce dal hlasovať o týchto doplnkoch do programu rokovania.
Poslanci zmeny odsúhlasili jednohlasne.
Po doplnení bol program rokovania nasledovný:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia
5. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce
6. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve, voľba ich predsedov
7. Určenie platu starostu obce
8. Schválenie sobášiacich
9. Návrh kandidáta na zvolenie prísediaceho
10. Návrh programového rozpočtu obce
11. Vymenovanie štatutára VPS PO
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil za zapisovateľku Alţbetu Szárazovú a navrhol
za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Ritu Bicsana Sztraku a Ing. Pavla Száraza.
Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok.

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej a volebnej komisie:
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. Ingrid Winklerovú, Mgr. Ildikó
Danišovú a Ľudovíta Hanzela.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
Do volebnej komisie navrhol poslancov: Zoltána Máriša, Kristiána Sercela a Kristiána
Liptáka.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
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K bodu 4. programu - Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť riadiť zasadnutia
Starosta obce poţiadal poslancov o návrhy na poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia OZ, v prípade neprítomnosti starostu obce podľa zákona SNR č.
369/1190 Zb. o obecnom zriadení.
Ako prvý sa prihlásil poslanec Ľudovít Hanzel, ktorý navrhol poslanca Ing. Pavla Száraza,
ktorý podľa neho by vedel tieto záleţitosti vykonávať.
Jeho návrh podporil aj poslanec Kristián Sercel, ktorý poznamenal, ţe Ing. Száraz pracuje
priamo v obci a vedel by zladiť svoje pracovné povinnosti s úlohami, ktoré vyplývajú z tohto
poverenia.
Nakoľko iný návrh nepadol starosta obce dal hlasovať o návrhu.
Za hlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto a 1 sa zdrţal hlasovania (Ing. Pavol Száraz)
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

K bodu 5. programu – Oznámenie o určení zástupcu starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o tom, prečo je potrebné, aby taká veľká obec, ako sú
Veľké Úľany mala aj zástupcu starostu. Vysvetlil, ţe on osobne má aj iné úlohy v rôznych
zdruţeniach, v ktorých je obec členom, a veľakrát je potrebné, aby ho zastúpil zástupca
starostu. Povedal, ţe uvaţoval o poslancovi, ktorý sa zdrţiava väčšinou na území obce.
Najprv oslovil poslanca, ktorý dostal od voličov najviac hlasov Kristiána Sercela, avšak on
túto funkciu neprial pre svoje pracovné zaneprázdnenie.
Oznámil obecnému zastupiteľstvu, ţe za svojho zástupcu si napokon vybral Ing. Pavla
Száraza.
Zároveň prečítal znenie návrhu uznesenia k tomuto bodu a dal hlasovať.
Za hlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto a 1 sa zdrţal hlasovania (Ing. Pavol Száraz)
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.
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Po schválení uznesenia sa prihlásil Ing. Pavol Száraz, ktorý sa poďakoval starostovi obce a
poslancom za prejavenú dôveru a vyjadril svoje presvedčenie, ţe všetci 12 sa spoločne budú
snaţiť pracovať čo najlepšie v záujme rozvoju obce a spokojnosti občanov.

K bodu 6. programu – Zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov
Starosta obce Ing. František Gőgh, DBA oboznámil prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva s návrhom zriadiť komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov môţe zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne
a kontrolné orgány. Komisie sú zloţené z poslancov a z ďalších osôb.
Na základne predbeţných rokovaní navrhol zriadiť namiesto doterajších 6 komisií na toto
volebné obdobie 8 odborných komisií, a to:
- Komisiu finančná, správa obecného majetku
- Komisiu sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti
- Komisiu športu a telesnej výchovy
- Komisiu školstva a vzdelávania
- Komisiu výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu
- Komisiu pre verejný poriadok a pre organizáciu miestnej samosprávy
- Komisiu kultúry a mládeţe
- Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zároveň dal priestor poslancom, aby sa k návrhu vyjadrili.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ľudovít Hanzel, ktorý povedal, ţe tento návrh podporuje,
keď bude viac komisií, tak sa môţe aj viac občanov priamo zapojiť do verejnej správy.
Viac pripomienok nebolo, tak starosta obce opäť dal hlasovať o tento návrh, ktorý bol
jednohlasne schválený.
Uznesenie č. 7-OZ/2018 bod č. 6 a)
Obecné zastupiteľstvo 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, ţivotného prostredia a cestovného
ruchu
6/ Komisia pre verejný poriadok a pre organizáciu
miestnej samosprávy
7/ Komisia kultúry a mládeţe
8/ Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
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Pred návrhom na predsedov jednotlivých komisií poţiadal starosta obce volebnú komisiu
o vykonanie volieb na zloţenie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, do ktorej navrhli 6 poslancov, z ktorých sa mali stať členmi traja
poslanci. Hlasovanie bolo vykonané tajne. Po odovzdaní hlasovacích lístkov členovia
volebnej komisie spočítali hlasy na jednotlivých kandidátov. V mene volebnej komisie podal
informáciu poslanec Kristián Lipták, ktorý konštatoval, ţe najviac hlasov dostali poslanci:
Ľudovít Hanzel, Mgr. Katalin Bózsing a Mgr. Ildikó Danišová.
V tomto bode podal starosta obce návrh na predsedu tejto komisie. Navrhol poslankyňu, Mgr.
Katalin Bózsing, ako právničku. Poslanec Kristián Sercel navrhol za predsedu poslanca
Ľudovíta Hanzela, ako sluţobne najstaršieho poslanca OZ.
Starosta obce dal hlasovať za prvý návrh – Mgr. Katalin Bózsing, na ktorý za hlasovalo 5
poslancov a 6 poslancov sa zdrţalo.
Pán starosta konštatoval, ţe návrh neprešiel. Následne dal hlasovať za druhý návrh, v ktorom
hlasovalo 6 poslancov za a 5 poslancov sa zdrţalo hlasovania.
Starosta obce konštatoval, ţe návrh prešiel a predsedom Komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa stal Ľudovít Hanzel.
Starosta obce Ing. František Gőgh, DBA podal návrh aj na ďalších predsedov komisií,
o ktorých poslanci rozhodli hlasovať spoločne.
Návrh bol schválený jednohlasne.
Uznesenie č. 7-OZ/2018 bod č. 6 b)
Obecné zastupiteľstvo volí
a) predsedu komisie finančnej, správy obecného
majetku - Zoltána Máriša
b) predsedu komisie sociálneho zabezpečenia
a zdravotnej starostlivosti - Mgr. Ildikó Danišovú
c) predsedu komisie športu a telesnej výchovy - Mgr.
Ingrid Winklerovú
d) predsedu komisie školstva a vzdelávania - Mgr.
Ritu Bicsan Sztraka
e) predsedu komisie výstavby, ţivotného prostredia
a cestovného ruchu - Zoltána Lencsésa
f) predsedu komisie pre verejný poriadok a pre
organizáciu miestnej samosprávy - Mgr. Katalin
Bózsing
g) predsedu komisie kultúry a mládeţe - Kristiána
Sercela
h) predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov - Ľudovíta
Hanzela a členov komisie: Mgr. Katalin Bózsing,
Mgr. Ildikó Danišovú.
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Zároveň starosta obce navrhol ďalší bod uznesenia uloţiť predsedom jednotlivých komisií
predloţiť návrh na členov komisií na najbliţšie zasadnutie, t.j. do 12.12.2018.
Poslanec Kristián Sercel mal námietku, ţe je to krátka doba a navrhol termín februárového
zasadnutia.
K jeho pripomienke sa pridal aj pán poslanec Pavol Száraz.
Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová zastávala názor, ţe by to bolo lepšie hneď na najbliţšie
zasadnutie, aby mohli komisie čo najskôr začať vo svojej činnosti.
Do diskusie sa prihlásila aj kontrolórka, Mgr. Mária Tomovičová, ktorá pripomenula, ţe aj
keď na najbliţšie zasadnutie nebudú mať všetky komisie plný počet členov, v priebehu
ďalších zasadnutí sa to dá doplniť.
Za návrh pána Sercela hlasoval 2 (Sercel, Száraz) a proti 9 poslancov. Návrh neprešiel.
Na základe toho pán starosta dal hlasovať o prvom návrhu, ktorý bol schválený jednohlasne.
Uznesenie č. 7-OZ/2018 bod č. 6 c)
Obecné zastupiteľstvo ukladá
predsedom komisií predloţiť na najbliţšie zasadnutie
Obecného zastupiteľstva návrhy na voľbu členov komisií
v počte 7 osôb.

K bodu 7. programu – Určenie platu starostu obce
Pri tomto bode starosta obce poveril vedením zasadnutia svojho zástupcu, Ing. Pavla Száraza
a odišiel z rokovacej miestnosti.
Ing. Pavol Száraz predniesol návrh na plat starostu obce, a podľa príslušných zákonov podal
aj vysvetlenie svojho návrhu. Presne citoval najnovší zákon, ktorý upravuje postavenie
a nárok platu starostov obcí.
Po vysvetlení otvoril diskusiu k podanému návrhu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ľudovít Hanzel, ktorý povedal, ţe podaným návrhom v plnej
miere súhlasí, nakoľko s výkonom funkcie starostu boli doteraz spokojní a nevidí dôvod, aby
sa jeho plat upravoval smerom dolu.
Nakoľko iné pripomienky neboli zástupca starostu dal hlasovať o podanom návrhu.
Za hlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto a 1 poslanec sa zdrţal hlasovania (Kristián
Lipták).
Uznesenie č. 8-OZ/2018 bod č. 7
Obecné zastupiteľstvo určilo:
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 % .
6

K bodu 8. programu – Schválenie sobášiacich
V tomto bode prevzal riadenie rokovania starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA a podal
návrh na schválenie poslancov, ktorí budú poverení výkonom sobášiaceho.
Navrhol starostu obce, Ing. Františka Gőgha, DBA (vyplýva to aj z jeho funkcie), poslancov
Mgr. Ingrid Winklerovú, Ing. Pavla Száraza a Kristiána Liptáka. Nakoľko iné pripomienky
neboli dal hlasovať o návrhu.
Za hlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto a 1 poslanec sa zdrţal hlasovanie (Kristián
Lipták).
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 a Kristiána
Liptáka.

K bodu 9. programu – Návrh kandidáta na zvolenie prísediaceho
Pán starosta oboznámil prítomných s prípisom Okresného súdu v Galante, podľa ktorého
volebné obdobie prísediaceho sa končí dňom 17.2.2019. Preto je potrebné navrhnúť kandidáta
za Obec Veľké Úľany na volebné obdobie 2019 - 2023. Zároveň vyjadril svoj záujem naďalej
pokračovať v tejto činnosti. Poslanci jeho kandidatúru podporili.
Mgr. Ildikó Danišová navrhla poslanca Kristiána Sercela, ktorý však kandidatúru neprial.
Iný návrh nebol, preto pán starosta dal hlasovať o návrhu.
Návrh bol schválený jednohlasne.
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.
Ing. František Gőgh sa poďakoval za prejavenú dôveru.

K bodu 10. programu – Návrh programového rozpočtu na rok 2019
K tomuto bodu podal vysvetlenie starosta obce s tým, ţe bývalé obecné zastupiteľstvo sa
s týmto návrhom uţ nezaoberal, ale pracovníčky ekonomického oddelenia, ktoré boli zároveň
aj členkami finančnej komisie zapracovali do návrhu všetky potrebné náleţitosti. Hlavným
podkladom rozpočtu je dlhodobý rozpočet, ktorý musí obec vypracovať vţdy na tri roky.
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Prednostka OcÚ, Mgr. Zuzana Metzner pripomenula, ţe v dôvodovej správe sú vysvetlené
jednotlivé poloţky, a na zasadnutí je prítomná aj hlavná ekonómka obce pani Marta
Kriţanová, ktorá môţe podať informácie, respektíve vysvetlenia k jednotlivým poloţkám.
Pán starosta ešte pripomenul, ţe v priebehu roka je moţnosť zmeny rozpočtu, nakoľko
z rôznych dôvodov nemusia byť naplnené jednotlivé poloţky príjmovej, respektíve
výdavkovej časti rozpočtu.
Poţiadal poslancov, aby sa do ďalšieho zasadnutia vyjadrili (majú moţnosť aj cez emailovú
adresu obecného úradu) k návrhu rozpočtu, aby jednotlivé opodstatnené pripomienky mohli
byť zapracované tak, aby rozpočet mohol byť schválený na najbliţšom zasadnutí, t.j.
12.decembra 2018.
Zároveň upozornil na to, ţe pri pozmeňujúcich návrhoch treba brať do úvahy, ţe obecný
rozpočet má byť vyrovnaný.
Uznesenie č. 11-OZ/2018 bod č. 10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o návrhu programového rozpočtu obce Veľké
Úľany na rok 2019

K bodu 11. programu - Vymenovanie štatutára VPS PO
Pán starosta obce oboznámil prítomných výsledkom výberového konania, ktoré sa
uskutočnilo dňa 25.10.2018, na obsadenie funkcie – riaditeľa Príspevkovej organizácie
verejnoprospešných sluţieb obce Veľké Úľany.
Uchádzači o túto funkciu boli dvaja: Ing. Zsolt Farkaš a Jozef Sztraka. V tajnom hlasovaní
s výsledkom hlasovania 6 hlasov za a 1 proti, bol vybraný uchádzač Jozef Sztraka.
Nakoľko výberové konanie sa uskutočnilo na základe príslušných zákonov, starosta obce
podal návrh na uznesenie na vymenovanie riaditeľa PO VPS.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Uznesenie č. 12-OZ/2018 bod č. 11
Obecné zastupiteľstvo vymenúva
na základe výsledku výberového konania konaného dňa
25.10.2018 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.
Všetky uznesenia boli po odhlasovaní priamo na zasadnutí OZ podpísané starostom obce,
prednostkou OcÚ a dvomi overovateľmi zápisnice.
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K bodu 12. programu – Diskusia
1. Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý sa opýtal pána starostu
na jeho kritériá pri výbere svojho zástupcu, na legitimitu výberu. Opýtal sa prečo
neoslovil ďalších poslancov v poradí.
Pán starosta odpovedal, ţe bral do úvahy hlavne to, ţe zástupca starostu musí byť flexibilný,
podľa moţnosti pracovať v obci, a v jeho práci mu môţe pomáhať deň, čo deň.
2. Pán Lipták namietal, ţe na túto prácu mohol vyuţiť aj bývalého zástupcu, pána Sztraku,
ktorý je teraz riaditeľom VPS, a tieţ je v obci.
Pán starosta odpovedal, ţe je to názor pána poslanca, a on si uţ zástupcu vybral, čo poslanci
zobrali na vedomie.
3. Poslanec, Hanzel Ľudovít mal viac dotazov:
- Opýtal sa na termín odovzdania do uţívania skatebordového ihriska
- Informoval sa o stave prác na letnom kúpalisku, či by nemohol podať správu o tom
pán Martin Blšťák na najbliţšom zasadnutí
- Od januára bude platiť nové VZN o daniach a poplatkoch, informoval sa či budú
nejaké zmeny.
- Ďalej by privítal informáciu a nájomných zmluvách, o výške nájmu jednotlivých
subjektov – prenájom nebytových priestorov. Privítal by prehľad o týchto nájmoch
tabuľkovou formou.
- Čo je s priestormi bývalej maďarskej škôlky, ako sa v súčasnosti vyuţívajú. Treba
dávať pozor, aby sa priestory objektu nezničili.
Pán starosta odpovedal na jednotlivé otázky nasledovne:
- U skateboardového ihriska čakáme na prevádzkový poriadok, podľa ktorého sa budú
môcť vyuţívať jednotlivé prvky ihriska. Prevádzkový poriadok bude obsahovať
všetky náleţitosti. Dodal, ţe všetky prvky ihriska majú certifikát.
- Na ďalšie zasadnutie vyţiadajú od nájomcu kúpaliska Modrá perla písomnú
informáciu o stave prác na rekonštrukcii kúpaliska.
- VZN o daniach a poplatkoch bude predmetom rokovania ďalšieho zasadnutia OZ.
Momentálne je návrh vyvesený na úradnej tabuli.
- S problematikou nájomných zmlúv nebytových priestorov sa bude OZ podrobne
zaoberať v najbliţšom období
- Priestory bývalej materskej školy v súčasnosti vyuţíva Miestny spolok Slovenského
červeného kríţa, vykonávajú tam zber šatstva na humanitárne účely. Túto aktivitu by
chceli aj rozšíriť.
4. Do diskusie sa opäť prihlásil pán poslanec Lipták, ktorý povedal, ţe podľa jeho
vedomostí sa pán Martin Blšťák chystá na ďalšie zasadnutie OZ.
5. Poslanec Zoltán Lencsés sa opýtal na vyuţívanie priestorov kaštieľa „Kerekes“ ,a či sa
plánuje v týchto priestoroch s nejakou činnosťou.
Pán starosta odpovedal, ţe momentálne sa priestory nevyuţívajú. Cez leto sa tam konal letný
tábor. V súčasnosti sa povaţuje s presťahovaním Strediska sociálnych sluţieb na cca 4-5
mesiacov – aj detský klub, aj seniori - , nakoľko 5. januára tam nastupuje firma, ktorá sa stala
víťazom verejného obstarávania „Komunitného centra“. Povedal, ţe boli rôzne návrhy,

9

vyuţívať priestory na reprezentačné účely, núdzové ubytovanie atď. Ale v súčasnosti ešte
obec má iné priority, ako vyuţívanie kaštieľa.
6. Mgr. Ildikó Danišová sa opýtala na „Komunitné centrum“, ţe aké iné činnosti sa tam
budú vykonávať.
Pán starosta odpovedal, ţe na januárovom pracovnom zasadnutí sa s touto problematikou
budú môcť poslanci zoznámiť aj bliţšie.
7. Poslanec Zoltán Máriš:
- Poţiadal vedenie obce, o vyzvanie podnikateľa, na konci obce (bývalá Tesla)
o očistenie cesty, nakoľko jeho kamióny znečisťujú štátnu cestu a počas zimných
mesiacov to môţe byť nebezpečné.
- Ďalej nadniesol sťaţnosť obyvateľov na Záhradníckej ulici, ohľadne prejazdu
kamiónov. Je to veľmi úzka ulica a častým prejazdom kamiónov sa ničí nielen cesta
ale aj chodníky. Občania tejto ulice uvaţujú aj o spísaní petície. Opýtal sa, či by
nebolo dobré umiestniť tabuľu „Zákaz vjazdu veľkých nákladných vozidiel“.
Dodal, ţe občania, bývajúci na ulici majú aj fotografie s dátumami, ktoré môţu
poslanci preveriť
8. Do diskusie sa na túto tému prihlásil aj občan Michal Nágel, ktorý býva na Záhradníckej
ulici, a vyjadril sa k nadhodenej problematike v tom zmysle, ţe spomínané kamióny tam
chodia len dvakrát do týţdňa, v piatok večer sa vracajú domov a v nedeľu večer
odchádzajú.
9. Do diskusie sa prihlásila aj občianka Iveta Aponyiová, ktorá býva na ulici Pusta,
povedala, ţe aj ona má vedomie o častých prejazdoch kamiónov.
Pán starosta odpovedal, ţe urobia na tejto ulici previerku a Obecný úrad sa bude s uvedenou
problematikou zaoberať.
10. Občan Imrich Záhončík, ml. sa opýtal na to, či je štandardný 10 dňový termín na
prihlásenie sa do verejnej súťaţe na „Komunitné centrum“, lebo keby bolo viac času,
bol sa moţno prihlásil aj iný uchádzač.
Pán starosta odpovedal, ţe je to štandardný postup a uverejnenie bolo transparentné. Inak
obec má na verejné obstarávanie zmluvu s odborne spôsobilou osobou, ktorá má na to
osvedčenie a vykonáva tieto záleţitosti v zmysle zákonov.
11. Pán poslanec Csemez sa opýtal na topole na ulici Štefana Majora, či by sa nedali
odstrániť, lebo škodia zdraviu a zasahujú aj do elektrického vedenia.
- Druhá jeho otázka sa týkala verejného osvetlenia k bývalému hospodárskemu dvoru
druţstva na ul. Št. Majora, nakoľko je tam tma a na frekventovanej ceste je to
nebezpečné.
- V ďalšom bode upozornil, ţe v budúcnosti by sme nemali zabudnúť na opravu
miestnych komunikácií a chodníkov, respektíve ich vybudovania.
Pán starosta odpovedal, ţe práve na tejto ulici bude prioritnou záleţitosťou vybudovanie
chodníka. Aj v rozpočte sa počíta s touto záleţitosťou a spolu s autobusovými zastávkami je
v rozpočte plánované 200.000 €. Ohľadne topoľov musia zistiť, kto je vlastníkom pozemkov,
na ktorých sa tieto stromy nachádzajú, a aţ po tom sa dá s touto záleţitosťou zaoberať.
Zároveň sa poďakoval za dobrý postreh ohľadne verejného osvetlenia, a tieţ sa bude obec
s touto otázkou zaoberať.
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12. Poslankyňa Ingrid Winkleová sa informovala o autobusových zastávok, ţe v akom
štádiu je ich výstavba.
Pán starosta odpovedal, ţe v súčasnosti prebieha výstavba na Sedíne, Hajmáši
a v Ekoosade. Na Lenčeheli sa vyskytli problémy ohľadne vlastníckych vzťahov
k pozemku a v súčasnosti prebiehajú rokovania. Pôvodne sme plánovali uskutočniť
výstavbu zastávok zo štátnych financií cez akčnú skupinu „Mas 11+“, avšak financie sme
nezískali. Nakoľko sme svojim voličom dali sľúb, výstavbu autobusových zastávok
uskutočníme z vlastných zdrojov.
13. Poslanec Ľudovít Hanzel upozornil na stav kultúrnej pamiatky „Kalvária“, ktorá by
potrebovala opäť väčšiu údrţbu.
Pán starosta odpovedal, ţe aj on pozná situáciu. V roku 2004, keď prebiehala rekonštrukcia
Kalvárie museli brať do úvahy vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu. Pamiatkari
presne určujú technické postupy pri takýchto rekonštrukciách, preto medzi stáciami
kríţovej cesty nie sú horné časti zakryté oplechovaním. Stále sledujeme výzvy, či sa niečo
neobjaví na takéto rekonštrukcie.
14. Poslanec Kristián Lipták sa opýtal, či by nebolo moţné okrem pamiatkarov si vyţiadať
aj vyjadrenie nezávislého experta, ktorý by vedel vydať nám vyhovujúce stanovisko.
15. Poslanec Pavol Száraz poznamenal, ţe nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, aj
keby sme mali stanovisko iného experta, pri rekonštrukcii nemôţeme vynechať KPÚ
a ich stanovisko je záväzné. Dodal ešte, ţe cez Ministerstvo kultúry by bolo moţné
získať financie na takéto opravy.
Pán starosta odpovedal, ţe menšie, nevyhnutné opravy budú prevedené, zároveň poveril
svojho zástupcu, Pavla Száraza o zistenie moţností získania dotácie z MK SR na väčšiu
rekonštrukciu Kalvárie.
16.V rámci diskusie podal pán starosta informáciu
a) o termínoch plánovaných riadnych zasadnutí OZ, ktoré by sa mali konať
v mesiacoch: február, apríl, jún, september, november a december 2019. V ostatných
mesiacoch sa uskutočnia pracovné zasadnutia.
b) O zmene úradných hodín na Obecnom úrade od 1. januára 2019 nasledovne:
Pondelok
7.00 – 16.00
Utorok
7.00 – 14.30
Streda
8.00 – 18.00
Štvrtok
7.00 – 14.30
Piatok
7.00 – 12.30
Obedňajšia prestávka bude od 11.30 do 12.00 hodiny.
S touto zmenou by chcel OcÚ vyjsť v ústrety hlavne tým občanom, ktorí prichádzajú
domov z práce neskôr.
c) Ďalšia informácia sa týkala pripravenej sluţbe, ktorá by bola tieţ od 1. januára, a to
zasielanie správ miestneho rozhlasu formu SMS správy pre tých občanov, ktorí o to
poţiadajú a zaregistrujú sa na Obecnom úrade.
d) Ďalej podal správu o ţiadosti Richarda Rigóa, ktorému za prenájom domu na ulici SNP
bolo stanovené nájomné 50,- € mesačne s prihliadnutím na preinvestované financie na
údrţbu domu. Pán Rigó poţiadal o odklad platenia nájomného, nakoľko toho času platí 3
úvery.
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17. Do diskusie sa prihlásil pán Tibor Csemez, ktorý sa vyjadril k tým nájomným
zmluvám, ktoré boli prerokované na poslednom zasadnutí bývalého OZ, ktoré sa
týkali pána Rigóa a firmy Kisko – Kiss, ako aj problematike kúpaliska Modrá perla.
Povedal, ţe keby poznal lepšie uvedenú problematiku, hlasoval by inak.
Pán starosta odpovedal, ţe u všetkých brali do úvahy preinvestované financie, napríklad aj
u nájomcu kúpaliska pána Martina Blšťáka, ktorému dali odklad na platenie nájomného aţ
do doby, kým získa dotáciu.
18. Pán poslanec Hanzel doplnil, ţe práve pán Blšťák mal poţiadavku na predĺţenie
nájomnej zmluvy, nakoľko chcel preinvestovať viac financií na rekonštrukciu.
Podmienkou získanie financií bol dlhodobý prenájom. Nebolo našim cieľom ho nijako
brzdiť v jeho podnikaní, práve naopak snaţili sa mu vyjsť v ústrety.
Pán starosta ešte dodal, ţe pán Martin Blšťák sa zúčastnil zasadnutia osobne, keď sa o
podmienkach dohodli. Zároveň poţiadal poslancov, aby dávali pozor, a podávali svojim
voličom len pravdivé informácie. Pokiaľ poslanec nemá presné informácie o niektorej
záleţitosti, môţe ho kontaktovať telefonicky, alebo cez e-mail. On záleţitosť preverí
a podá potrebnú informáciu.

K bodu 13. programu - Záver
Nakoľko program zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce, Ing.
František Gőgh, DBA poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Zároveň všetkých pozval na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční dňa 12. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu.

Mgr. Zuzana Metzner, DBA
Prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh, DBA
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavol Száraz

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

Mgr. Rita Bicsan Sztraka ....................................................................................

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 20,30 hod.
Za správnosť: Alţbeta Szárazová
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