
U Z N E S E N I E 

 

z 26. plánovaného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 23. júna  2021 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom  26. plánovanom zasadnutí dňa 23. 

júna 2021 prerokovalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné 

uznesenia: 

 
Uznesenie č. 107-OZ/2021 bod č. 6 

 

a) berie na vedomie: 

 

Protest prokurátora proti VZN obce Veľké Úľany č. 1/2019 

 

b) ruší: 
 

VZN č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane 

na území obce Veľké Úľany 

 
 

Uznesenie č. 108-OZ/2021 bod č. 7 

 

schvaľuje: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úľany č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania 

volebných plagátov 
 

 

Uznesenie č. 109-OZ/2021 bod č. 8 

 

a) schvaľuje  

 

Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2020 celoročné  hospodárenie bez výhrad  

 

b) berie na vedomie 

 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu Záverečného účtu obce 

Veľké Úľany za rok 2020 

 

c) berie na vedomie 

 

Audítorskú správu  Ing. Jolany Takácsovej  GA-AUDIT s.r.o. so  sídlom Galanta 

z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k  31.12.2020  obce Veľké Úľany 

 

 

 



d) berie na vedomie  

 

Prebytok hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 41.820,65 Eur 

 

e) schvaľuje 

 

rozdelenie celkového hospodárenia obce – prebytku v celkovej výške  41.820,65 nasledovne: 

- prevod do fondu rozvoja obce  -     37.638,59 Eur   

- prevod do rezervného fondu vo výške 10 %    -       4.182,06 Eur 

 

Uznesenie č. 110-OZ/2021 bod č. 9 

 

schvaľuje  

 

Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2021  

 

Uznesenie č. 111-OZ/2021 bod č. 10 

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany na II. polrok 2021 

 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11 

 

a) schvaľuje 

 

v súlade s ustanovením § 9a odsek 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj obecného pozemku podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 

2/2021 novovytvorenú parcelu KN-C č. 4955/21, zastavaná plocha o výmere 38 m
2
,
 

v katastrálnom území Veľké Úľany, pre žiadateľa Emila Španku , Leninova 21/96, Veľké 

Úľany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíta v tom, že uvedený pozemok majiteľ užíva a 

zveľaďuje ako neoddeliteľný, oplotený celok s jeho pozemkom pri rodinnom dome s.č. 21/96.  

Cena pozemku: 10 €/m
2 
. 

 

b) schvaľuje  

 

v súlade s ustanovením § 9a odsek 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prenájom pozemku KN-E parc. č. 957/1 vo výmere 40 m², druh 

pozemku orná pôda  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Františka Švardu a Alžbety 

Švardovej, Školská 1519/110, Veľké Úľany.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetný pozemok sa nachádza  

vedľa pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ktorí plánujú svoju záhradu rozšíriť a pozemok 

oplotiť. Nie je naň možný prístup z komunikácie, čím bráni účelnému využitiu daného 

pozemku. Obec vzhľadom na umiestnenie pozemku nemá preň účelné využitie. 

Cena nájmu je : 0,25 €/m²/za mesiac. 



 

 

c) schvaľuje 

 

Odpustenie 50 % z výšky nájmu prevádzkam, ktoré z dôvodu pandémie COVID 19 mali 

povinne zatvorenú prevádzku  

 

 

e) udeľuje 

 

v zmysle § 41 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príležitosti 800, výročia prvej písomnej 

zmienky o obci za rozvoj Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Úľanoch bronzovú 

pamätnú medailu s dominantou erbu – včela nasledovným členom DHZ : 

Jozef Baros, František Gőgh, Ladislav Javor, Ladislav Kiss, Michal Kiss, Ildikó Kissová, 

Kristián Kollár, Richard Lehotský, Peter Manczal, Dávid Tornyai a Jozef Sztraka   

 

f) udeľuje  

 

v zmysle § 41 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príležitosti 800, výročia prvej písomnej 

zmienky o obci za rozvoj Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Úľanoch striebristú 

pamätnú medailu s dominantou erbu – včela nasledovným členom DHZ : 

Attila Mészáros 

 

g) udeľuje 

 

v zmysle § 40 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príležitosti 800, výročia prvej písomnej 

zmienky o obci za rozvoj Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Úľanoch bronzovú 

pamätnú medailu s erbom obce nasledovným členom DHZ : 

Jozef Horváth, Michal Horváth, Peter Horváth, Ivan Miroslav, Ladislav Lovász, 

Vojtech Slezák, Július Tóth a Ján Buranský.  

Ďalej funkcionárom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR: 

Vendelínovi Horváthovi - riaditeľovi sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  

Pavlovi Ceľuchovi - prezidentovi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

Zoltánovi Tánczosovi  - Viceprezidentovi  Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

 

h) udeľuje  

 

v zmysle § 40 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príležitosti 800, výročia prvej písomnej 

zmienky o obci za rozvoj Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Úľanoch zlatú 

pamätnú medailu s erbom obce – Ing. Františkovi Gőghovi, DBA – starostovi obce. 

 

 

 

 



i) schvaľuje 

  

zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Úľany 

(PHSR)  na obdobie 2022 – 2027 

súčasne sa zriaďuje   

riadiaci tím za zriadenie procesu spracovania v zložení: 

Ing. František Gőgh, DBA,  - koordinátor riadiaceho tímu 

Členovia:  Ing. Pavol Száraz, Mgr. Zuzana Metzner, MBA, Mgr. Ildikó Danišová,  Mgr. Erika 

Mucsková, Ing. Zuzana Ďurkovičová, Jozef Sztraka a Kristián Lipták. 

 

j) berie na vedomie  

 

Vzdanie sa členstva v komisii a funkcie predsedu Komisie finančnej a správy obecného 

majetku  pri OZ poslancom Zoltánom Márišom. 

 

k) menuje:  

 

Za predsedu  Komisie finančnej a správy obecného majetku  pri OZ poslanca Ing. Pavla 

Száraza. 

 

 

 

 

 

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

         prednostka OcÚ                                                     starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Tibor Csemez   ............................................................................................. 

 

Ingrid Winkleová  .................................................................................... 

 

 

 


