ZÁPISNICA
zo 14. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch,
konaného dňa 19. marca 2020
Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, Mgr. Katalin Bózsing, Tibor Csemez, Mgr.
Ildikó Danišová, Ľudovít Hanzel, Kristián Lipták, Zoltán Máriš, Ing. Pavol Száraz a
Mgr. Ingrid Winklerová.
Neprítomný člen OZ:

Kristián Sercel a Zoltán Lencsés,
ktorí sa ospravedlnili

Starosta obce:
Prednosta OcÚ:
Hlavná kontrolórka obce:

Ing. František Gőgh, DBA
Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Mgr. Mária Tomovičová

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. František Gőgh,
DBA, konštatoval, že OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomných 9 poslancov. Privítal
poslancov a ostatných prítomných, následne predložil návrh rokovania, ktorý bol uvedený
v pozvánke.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. VZN č. 4/2020 o mimoriadnych opatreniach
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Zároveň pán starosta požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Nakoľko
nikto nemal pripomienky, dal o návrhu hlasovať.
Program rokovania schválili poslanci jednohlasne.
Za hlasovalo všetkých 9 poslancov.

K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil za zapisovateľku Mgr. Zuzanu Metzner, MBA,
prednostku Obecného úradu a za overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Ingrid Winklerovú
a Tibora Csemeza.

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie:
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ing. Pavla Száraza,Zoltána Máriša a
Mgr. Katalin Bózsing
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov.
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K bodu 4. programu – Návrh VZN č. 4/2020 o mimoriadnych opatreniach
V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 pán starosta informoval poslancov obecného
zastupiteľstva , že miestny krízový štáb zasadal už trikrát, aby prijal opatrenia pre
zamedzenie šírenia koronavírusu na území obce Veľké Úľany. V rámci prevencie
a dodržiavania čo najvyššej bezpečnosti starosta obce navrhol prijať VZN o mimoriadnych
opatreniach. Konštatoval, že členovia krízového štábu sa dohodli na nasledovných bodoch na
zapracovanie do VZN :
1. Každý občan pohybujúci sa v obci je povinný chrániť sa rúškom alebo primeranou
náhradou (šál, šatka a podobné)
2. Vstup do verejných budov je povolený len v rúškach alebo primeranou náhradou (šál,
šatka a podobné)
3. Zakazuje sa zhromažďovanie osôb na verejných priestranstvách a voľne dostupných
miestach
4. Povoľuje sa vstup do obchodných priestorov na území obce Veľké Úľany súčasne len
1 členovi z rodiny z 1 domácnosti
5. Dodržiavať min. 1,5 metrovú diskrétnu vzdialenosť medzi osobami
6. Ukladá sa povinnosť nahlásenia osôb vracajúcich sa zo zahraničia na Obecný úrad
Veľké Úľany na tel. čísla 031/78 78 108, 0903 933 043, 0903 767 527 alebo
emailom na
obecnyurad@velkeulany.sk a to v zmysle predpísaného tlačiva, ktoré je prílohou
VZN o mimoriadnych opatreniach takým spôsobom.
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré už sú v karanténe na území Obce
Veľké Úľany.
Pán starosta ešte dodal, že účelom tohto nariadenia je stanoviť mimoriadne opatrenia
proti šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19.
Pán poslanec Lipták informoval poslancov, že na šitie rúšok sa prihlásilo 29 šičiek z našej
obce. Do piatku bude vyhotovených cca 3800 ks rúšok, ktorých doručovanie sa začne
v nedeľu od 9:00 hodiny. Doručovanie bude prebiehať prostredníctvom členov rozšíreného
krízového štábu, zamestnancov OcÚ, členov ZO SČK a zamestnancov základných
a materských škôl. Spolu 15 dvojíc.
Pán starosta informoval poslancov, že ochranné rúško dostane každý obyvateľ zadarmo.

K bodu 5. programu - Návrh na uznesenie
Nakoľko z poslancov nikto nemal pripomienky, starosta obce požiadal člena návrhovej
komisie Ing. Pavla Száraza, zástupcu starostu o prečítanie návrhu na uznesenie k tomuto
bodu.
Uznesenie č. 63 -OZ/2020 bod č. 4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
na základe ustanovenia § 6 ods. 5 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov VZN č. 4/2020 o mimoriadnych opatreniach
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Za hlasovalo 9 poslancov, proti nebol nikto, ani sa nikto nezdržal hlasovania.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Schválené VZN tvorí prílohu zápisnice!

K bodu 6. programu - Záver
Na záver starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA poďakoval poslancom obecného
zastupiteľstva a všetkým zúčastneným za účasť, následne ukončil 14. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka OcÚ

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ingrid Winklerová

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

Tibor Csemez

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

Zasadnutie prebiehalo od 17:00 do 18:30 hod.
Za správnosť: Mgr. Zuzana Metzner, MBA
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