
Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného 18. zasadnutia OZ vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 14. augusta 2020 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:                                       Ing. František Gőgh, DBA 

Poslanci OZ:                                         Podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľ:                                          Ing. Pavol Száraz 

 

 Neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril 

starosta obce, ktorý privítal poslancov.  

Zasadnutia sa zúčastnili  deviati poslanci. Ospravedlnili sa, poslankyňa I.Winklerová  

a poslanec T. Csemez. Pán starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné a oboznámil poslancov s programovými bodmi  neplánovaného zasadnutia. 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy MŽP SR o NFP 

5. Záver 

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. Za hlasovalo 9 poslancov  

 

Po schválení programu rokovania bol určený zapisovateľ a overovatelia zápisnice nasledovne:  

 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľa určil predsedajúci pána Ing. Pavla Száraza 

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  pána Zoltána Máriša a Kristiána Sercela   

 
3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:  

     Pavol Száraz, Katlin Bózsing, Hanzel Ľudovít 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, ani 

doplňujúce návrhy. 

 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. Za hlasovalo 9 poslancov. 

 

4/ Prerokovanie zapojenia sa do výzvy MŽP SR o NFP 

 

Starosta obce predložil poslancom možnosť podania žiadosti o NFP na MŽP  

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58 



Výzva je zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov 

v rámci ktorej by bolo možné sústrediť nakladanie s odpadmi  na jedno miesto s možnosťou 

odkúpenia   nehnuteľností  GENEVRA s.r.o., IČO :  50 892 231   

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/2 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6698 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/36 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 829 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/37 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 658 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/38 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 825 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/39 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 511 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/48 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/51 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/52 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/53 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/70 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 485 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/94 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/95 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 228 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/96 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 285 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/97 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m
2
, 

• pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/98 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m
2
, 

• halový sklad so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ evidovanej 

na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/36 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 829 

m
2
, 

• poľný mat so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ evidovanej 

na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 658 

m
2
, 

• hala s násyp. košom so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 1111/38 zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 825 m
2
, 

• sklad so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parc. č. 1111/39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 511 m
2
, 

• vodáreň so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parc. č. 1111/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m
2
, 

• vážnica so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parc. č. 1111/51 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m
2
, 

• váha so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parc. č. 1111/52 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m
2
, 

• sklad so súpisným číslom 1395 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parc. č. 1111/53 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m
2
 

Starosta obce Ing. František Gőgh DBA navrhol  zapojenie sa do výzvy. Poslanci o návrhu 

rokovali bez pripomienok do zápisnice.  



Člen návrhovej komisie prečítal  návrh na uznesenie  a pán starosta dal hlasovať o bodoch 

a,/b,/c, 

 
Uznesenie č. 77- OZ/2020  bod č. 4 . 

 

a/ schvaľuje  
predloženie  ŽoNFP  v rámci  výzvy - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov    so 

zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 

odpadov    

- Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58 

- Názov projektu :  
„Vybudovanie centra odpadového hospodárstva v obci Veľké Úľany“  

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. Za hlasovalo 9 poslancov 

 

b/ schvaľuje   
- Výška maximálneho celkového  spolufinancovania projektu zo strany 

žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov projektu  je  16 536 EUR 

 Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. Za hlasovalo 9 poslancov 

 

 c/ schvaľuje   
Uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi obcou Veľké Úľany  a spoločnosťou GENEVRA 

s.r.o, IČO :  50 892 231  na nadobudnutie  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve budúceho  

predávajúceho. 

 

Tento program rokovania poslanci OZ schválili trojpätinovou väčšinou 

 

Za hlasovalo 7 poslancov,  proti hlasovali : Rita Bicsan Sztraka a Kristián Lipták, nikto sa 

nezdržal  

 

6./ Záver 

     Program  neplánovaného 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 

                                                                  

 
 

  Overovatelia: 

 

Zoltán Máriš ............................................................ 

 

Kristián Sercel ............................................................... 

 

 
 



                                                                  

 


