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Z Á P I S N I C A 

z 26. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, konaného 

dňa 23. júna 2021 

 

Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Tibor Csemez, 

Mgr. Ildikó Danišová, Ľudovít Hanzel, Zoltán Lencsés, Kristián Lipták,  Zoltán Máriš, Ing. 

Pavol Száraz a Mgr. Ingrid Winklerová. 

   

Neprítomný poslanec:  Kristián Sercel - ospravedlnený 

 

Starosta obce:   Ing. František Gőgh, DBA  

Prednostka obecného úradu: Mgr. Zuzana Metzner, MBA 

Hlavná kontrolórka obce:  Mgr. Mária Tomovičová  

Zapisovateľka:   Alţbeta Szárazová 

 

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia  

 

26. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. František 

Gőgh, DBA, privítal poslancov OZ, ako aj ostatných prítomných. Konštatoval, ţe OZ je 

uznášania schopné, nakoľko je prítomných 10 poslancov, dodal, ţe poslanec Kristián Sercel 

sa ospravedlnil.   

Ďalej konštatoval, ţe poslanci boli písomne pozvaní a dostali aj program rokovania. Predloţil 

návrh programu rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Interpelácia poslancov 

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN obce Veľké Úľany č. 1/2019 

7. Návrh VZN obce č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov 

8. Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2020 

9. Zmena rozpočtu obce za rok 2021 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Zároveň pán starosta poţiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Nakoľko 

nikto nemal pripomienky, dal o návrhu hlasovať.  

 

Program rokovania schválili poslanci jednohlasne. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 
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K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil za zapisovateľku Alţbetu Szárazovú a za 

overovateľov zápisnice poslancov Tibora Csemeza a Ingrid Winklerovú. 

  

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ritu Bicsan Sztraka, Ildikó Danišovú 

a Zoltána Lencsésa. 

  

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

K bodu 4. programu – Kontrola plnenia uznesení 
 

Pán starosta konštatoval, ţe na 25.  zasadnutí OZ neboli uloţené ţiadne konkrétne úlohy. 

Prerokovanie jednej ţiadosti bolo odloţené. S touto ţiadosťou sa bude OZ zaoberať na 

najbliţšom plánovanom zasadnutí.  

Nakoľko iné konkrétne úlohy neboli, pán starosta uzavrel tento bod rokovania. 

 

K bodu 5. programu – Interpelácia poslancov 

 

Pán starosta poţiadal poslancov, aby predniesli svoje interpelácie. Zdôraznil, ţe v tomto bode 

môţu poslanci interpelovať čo sa týka kompetencií starostu obce, prednostky obecného úradu 

a hlavnej kontrolórky. 

Do interpelácie poslancov sa neprihlásil nikto, preto pán starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

K bodu 6. programu – Protest prokurátora k VZN č. 1/2019 

 
Pán starosta konštatoval, ţe poslanci dostali elektronickou formou kópiu protestu prokurátora  

k 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, takţe mali moţnosť sa zoznámiť s obsahom protestu. Zároveň 

poţiadal prednostku OcÚ pani Zuzanu Metzner, aby sa predmetnému protestu vyjadrila.  

Prednostka obecného úradu prečítala najdôleţitejšie časti z protestu prokurátora. Zároveň 

uviedla, ţe prokurátorka navrhla zmeniť VZN v článku 3, odsek 4 a článku 4 odsek 3, aby sa 

doplnila zásada rovnosti kandidujúcich subjektov. Dodala, ţe v návrhu na VZN č.1/2021, 

ktoré sa má prerokovávať na tomto zasadnutí je uţ uvedený návrh prokurátorky zohľadnený. 

Následne pán starosta otvoril diskusiu k uvedenej téme. Nakoľko sa do diskusie nikto 

neprihlásil, navrhol protest prokurátora zobrať na vedomie a zároveň zrušiť VZN č. 1/2019. 

Návrh na uznesenie prečítala členka návrhovej komisie Ildikó Danišová. 
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Uznesenie č. 107-OZ/2021 bod č. 6, písmeno a) 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  
     protest prokurátora proti VZN obce Veľké Úľany  

     č. 1/2019  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Uznesenie č. 107-OZ/2021 bod č. 6, písmeno b) 

 

     Obecné zastupiteľstvo 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 bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Protest prokurátora tvorí  prílohu zápisnice. 

  

K bodu 7. programu –Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2021 

o podmienkach umiestňovania volebných plagátov  

 

Pán starosta konštatoval, ţe návrh VZN č. 1/2021 dostali poslanci písomne. V tomto návrhu 

sú uţ zohľadnené pripomienky prokurátorky. Zároveň prečítal celý návrh a ešte podal 

informáciu o tom, ţe pred voľbami je vyhradená plocha na propagáciu jednotlivých strán, 

respektíve jednotlivcov 18 m
2 

. 

Pripomenul, ţe na prijatie VZN je potrebná 3/5-vá väčšina prítomných poslancov. 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ţiadne pripomienky, ani dotazy, poslankyňa Danišová 

prečítala návrh na uznesenie. 

 

 Uznesenie č. 108-OZ/2021 bod č. 7 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

     Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úľany  

     č. 1/2021 o podmienkach umiestnenia volebných  

     plagátov 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

VZN č. 1/2021 tvorí prílohu zápisnice. 
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K bodu 8. programu – Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2020 

 

Pán starosta uviedol, ţe poslanci aj k tomuto bodu dostali materiál písomne. Zároveň uviedol, 

ţe bola vyhotovená audítorská správa  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, v ktorej audítorka konštatuje, ţe hospodárenie a účtovanie obce v roku 2020 je 

v súlade so zákonom. 

Zároveň poţiadal o stanovisko k záverečnému účtu obce aj hlavnú kontrolórku Máriu 

Tomovičovú. 

Hlavná kontrolórka uviedla, ţe návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade  so zákonom 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako aj so zásadami 

rozpočtového hospodárenia obce Veľké Úľany. 

Návrh záverečného účtu obce  bol zverejnený na úradnej tabuli  obce v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením  v súlade s §9 ods.2 zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s §16, odsek 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Obec si splnila povinnosť podľa §16 ods.3 zákona  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a dala si overiť účtovnú závierku  podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§9 ods. 4). 

Návrh záverečného účtu obce Veľké Úľany za rok 2020 je spracovaný v súlade s 

ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020  boli v súlade s § 9 

ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bol overený audítorom. 

Na základe zistených skutočností navrhla obecnému zastupiteľstvu: 

-  zobrať na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia., t.j. rozdiel 

beţných, kapitálových príjmov a beţných, kapitálových výdavkov vo výške - 

41 820,65 €  
- ďalej schváliť rozdelenie  celkového hospodárenia obce nasledovne 

           -  prevod do fondu rozvoja obce                                                                   37 638,59 €   

           -  prevod do rezervného fondu vo výške 10 %                                                 4 182,06 €  

- v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporúčam schváliť  Návrh záverečného účtu obce Veľké Úľany za rok 

2020 výrokom: CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ 

VÝHRAD 

 

Zároveň pán starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Zo strany poslancov neboli 

ţiadne pripomienky. 

Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Danišová. 

 

Uznesenie č. 109-OZ/2021 bod č. 8, písmeno a) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

      záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2020  

      celoročné  hospodárenie bez výhrad  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 
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Uznesenie č. 109-OZ/2021 bod č. 8, písmeno b) 

 

      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

      odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

      Veľké Úľany k návrhu Záverečného účtu obce 

      Veľké Úľany za rok 2020 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Uznesenie č. 109-OZ/2021 bod č. 8, písmeno c) 

       

      Obecné zastupiteľstvo 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 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 109-OZ/2021 bod č. 8, písmeno d) 

 

      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

      prebytok hospodárenia obce za rok 2020 vo 

      výške 41.820,65 Eur 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Uznesenie č. 109-OZ/2021 bod č. 8, písmeno e) 

 

      Obecné zastupiteľstvo 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 bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice. 
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K bodu 9. programu – Zmena rozpočtu na rok 2021 

 
Pán starosta uviedol, ţe poslanci dostali materiál aj k tomuto bodu elektronickou formou, 

takţe mali moţnosť sa s ním zoznámiť. Zároveň poţiadal predsedu finančnej komisie, Zoltána 

Máriša, aby sa k navrhnutým zmenám rozpočtu vyjadril.  

 
Predseda finančnej komisie sa vyjadril,  ţe komisia zasadala k zmene rozpočtu dňa 16. júna 

2021 a uviedol, ţe: 

„Po zaúčtovaní príjmov a výdavkov bolo zistené, ţe jednotlivé poloţky nie sú v súlade so 

schváleným rozpočtom na rok 2021. Stav je ku dňu: 31.5.2021. 

Najväčšie poloţky u ktorých bude zmena rozpočtu sú nasledovné: 

1) Nečakaný transfer – v súvislosti  s prevádzkovaním Miestneho odberového miesta – príjem 

zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR vo výške 168 990 € a ďalší 

príjem z plateného testovania vo výške 31 700 € 

2) Projekt - Modernizácia ZŠ nebol zahrnutý do rozpočtu na rok 2021 - transfer: z EÚ je vo 

výške: 152 187 € , zo štátneho rozpočtu: 17 904 € 

3) Ďalší transfer na sčítanie obyvateľov v roku 2021 príjem vo výške 7 372 € 

4) Obec získala dotáciu na obstaranie obytného prívesu zo SR prostredníctvom ministerstva 

investícií vo výške 12 065 €, spolufinancovanie projektu: 6 434 € 

5) Nečakaný výdavok bol na drvenie drevenej hmoty na zbernom dvore vo výške 29 418 € 

6) Obec za výhodnú cenu obstarala vysokozdviţný vozík pre VPS PO vo výške 13 000 €.“ 

 

Zároveň predseda finančnej komisie tlmočil stanovisko komisie a  navrhol zmenu rozpočtu na 

rok 2021 schváliť. 

 

Zo strany poslancov neboli ţiadne dotazy a preto pán starosta poţiadal členku návrhovej 

komisie Ildikó Danišovú o prečítanie návrhu na uznesenie k tomuto  bodu. 

 

 

Uznesenie č. 110-OZ/2021 bod č. 9 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

     zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2021  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Návrh zmeny rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu 10. programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

na II. polrok 2021 

 

Pán starosta poţiadal hlavnú kontrolórku o predloţenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2021. 
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Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka predloţila svoj návrh kontrolnej a činnosti 

nasledovne: 

 

„Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu 

zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 

obce. 

1. Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr, objednávok a zmlúv za rok 2020 vrátane 

 ich zverejňovania . 

2. Kontrola tvorby a pouţitia fondu opráv v nájomných bytoch obce  za  rok 2020. 

3. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu  obce  na roky 2022,2023,2024. 

4. Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

znení neskorších predpisov. 

5. Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je v 

zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverením na vykonanie následnej 

kontroly.“ 

 

Po prednesení návrhu pán starosta sa opýtal poslancov, či nemajú ďalšie návrhy na vykonanie 

kontrol pre hlavnú kontrolórku. Dodal, ţe poslanci môţu aj v priebehu roka poţiadať 

kontrolórku o vykonanie ďalších kontrol. Nakoľko zo strany poslancov neboli ţiadne 

pripomienky, poslankyňa Danišová prečítala návrh na uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 111-OZ/2021 bod č. 10 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

     plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké 

     Úľany na II. polrok 2021 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021 tvorí prílohu zápisnice.  

 

K bodu 11. programu – Rôzne 

 

Pán starosta prečítal jednotlivé body, ktoré sa mali v bode 11) – Rôzne prerokovávať: 

- Ţiadosť o predaj pozemku - po zverejnení zámeru 

- Ţiadosť o prenájom pozemku - po zverejnení zámeru 

- Odpustenie 50 % nájmu pre prevádzky, ktoré boli pre COVID-19 zatvorené 

- Ţiadosť o prenájom pozemku v k.ú. Nové Osady 
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- Udelenie obecných ocenení dobrovoľným hasičom obce 

- Zámer spracovania PHSR obce Veľké Úľany na roky 2022-2027 

- Zoltán Máriš – vzdanie sa funkcie predsedu finančnej komisie 

 

 

a) Žiadosť o predaj pozemku - po zverejnení zámeru 
 

Pán starosta prečítal ţiadosť Emila Španku o predaj obecného pozemku na ulici Leninovej 

o výmere 38 m
2
. Konštatoval, ţe sa s touto ţiadosťou obecné zastupiteľstvo uţ zaoberalo na 

zasadnutí dňa 19. mája 2021, keď bol schválený zámer odpredaja z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle obce. 

K uvedenému zámeru neboli zo strany občanov ţiadne pripomienky, preto je moţné pristúpiť 

k odpredaju pozemku. 

Zároveň otvoril k uvedenej ţiadosti diskusiu. Zo strany poslancov neboli ţiadne pripomienky, 

preto pán starosta poţiadal členku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno a) 

 

      Obecné zastupiteľstvo 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 ţiadateľa Emila Španku , 

      Leninova 21/96, Veľké Úľany z dôvodu hodného 

      osobitného zreteľa.  

      Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíta v tom, 

      ţe uvedený pozemok majiteľ uţíva a zveľaďuje 

      ako neoddeliteľný, oplotený celok s jeho  

      pozemkom pri rodinnom dome s. č. 21/96.  

      Cena pozemku: 10 €/m
2 
. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

b) Žiadosť o prenájom obecného pozemku – po zverejnení zámeru 

 

Pán starosta opätovne prečítal ţiadosť manţelov Švardových o prenájom obecného pozemku 

na ulici Školskej, p.č. 957/1, o výmere 40 m
2
. Konštatoval, ţe sa s touto ţiadosťou obecné 

zastupiteľstvo uţ zaoberalo na zasadnutí dňa 19. mája 2021, keď bol schválený zámer 

prenájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, ako 

aj na webovom sídle obce. K uvedenému zámeru neboli zo strany občanov ţiadne 

pripomienky, preto je moţné pristúpiť k prenájmu uvedeného pozemku. 
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Zároveň otvoril k uvedenej ţiadosti diskusiu. Zo strany poslancov neboli ţiadne pripomienky, 

preto pán starosta poţiadal členku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno b) 

 

      Obecné zastupiteľstvo 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 Alţbety Švardovej,  

      Školská 1519/110, Veľké Úľany.  

      Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 

      ţe predmetný pozemok sa nachádza vedľa 

      pozemku vo vlastníctve ţiadateľov, ktorí plánujú 

      svoju záhradu rozšíriť a pozemok oplotiť. Nie je 

      naň moţný prístup z komunikácie, čím bráni 

      účelnému vyuţitiu daného pozemku. Obec  

      vzhľadom na umiestnenie pozemku nemá preň 

      účelné vyuţitie. 

      Cena nájmu je : 0,25 €/m²/za mesiac. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

 

c) Odpustenie 50 % nájmu pre prevádzky, ktoré kvôli pandémie COVID-19 mali 

povinne zatvorené prevádzky   

 

Pán starosta uviedol, ţe priestory, ktoré obec má v prenájme u podnikateľov, museli byť kvôli 

pandémie COVID-19 povinne zatvorené. Navrhol obecnému zastupiteľstvu odpustenie 50 % 

nájmu z týchto priestorov za obdobie, ktoré museli byť zatvorené. S touto problematikou sa 

poslanci zaoberali uţ viackrát aj na pracovných zasadnutiach.  

Zo strany poslancov neboli ţiadne námietky, ani pripomienky, preto pán starosta poţiadal 

členku návrhovej komisie Ildikó Danišovú o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno c) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

      odpustenie 50 % z výšky nájmu prevádzkam, 

      ktoré z dôvodu pandémie COVID 19 mali  

      povinne zatvorenú prevádzku  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 
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d) Žiadosť o dlhodobý prenájom ornej pôdy vo vlastníctve obce 

 

Pán starosta prečítal ţiadosť ţiadateľa Ota Tomoviča, Kaplnská 1462/35, Veľké Úľany,  

o dlhodobý prenájom ornej pôdy  parc. reg. KN-E 6242/1, k.ú. Nové Osady o výmere 12689 

m
2 

, vo vlastníctve obce, vedených na LV 202. Ţiadateľ vo svojej ţiadosti uviedol, ţe na 

prenajatej ornej pôde plánuje pestovať vinič.  

Pán starosta uviedol, ţe na predmetnú ornú pôdu má obec toho času podpísanú platnú 

nájomnú zmluvu s iným nájomcom. Aby sa mohla predmetná orná pôda prenajať ţiadateľovi, 

treba najprv zrušiť platnú nájomnú zmluvu. 

Nakoľko ţiadosť o prenájom ornej pôdy bola ţiadateľom Otom Tomovičom doručená na 

Obecný úrad len 16. júna 2021 navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby prerokovanie tejto 

ţiadosti bola odročené. 

S jeho návrhom sa stotoţnili aj poslanci OZ. 

 

e) -f) -g) -h) – Udelenie obecných ocenení 

 

Pán starosta uviedol, ţe v rámci osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa dňa 28. 

júna 2021 uskutoční slávnostné prijatie dobrovoľných hasičov obce. Navrhol, aby na tomto 

prijatí boli ocenení najaktívnejší hasiči obce  v zmysle § 40 Štatútu obce bronzovou a zlatou 

medailou s erbom obce  a v zmysle § 41 Štatútu obce bronzovou a striebornou medailou 

s dominantou erbu – včela. Uviedol, ţe navrhnutí hasiči nebudú ocenení z okresného zboru.  

Zároveň prečítal mená navrhnutých hasičov. S návrhom poslanci súhlasili a Ildikó Danišová 

prečítala návrhy na uznesenie k tomuto bodu.  

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno e) 

 

     Obecné zastupiteľstvo udeľuje: 

     v zmysle § 41 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príleţitosti 

     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   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno f) 

 

     Obecné zastupiteľstvo udeľuje: 

     v zmysle § 41 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príleţitosti 

     800, výročia prvej písomnej zmienky o obci za rozvoj 
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     Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Úľanoch 

     striebristú pamätnú medailu s dominantou erbu –  

     včela nasledovnému členovi DHZ: Attila Mészáros. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno g) 

 

     Obecné zastupiteľstvo udeľuje: 

     v zmysle § 40 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príleţitosti 

     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 poţiarnej ochrany SR: 

     Vendelínovi Horváthovi - riaditeľovi sekretariátu  

     Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR  

     Pavlovi Ceľuchovi - prezidentovi Dobrovoľnej  

     poţiarnej ochrany SR 

     Zoltánovi Tánczosovi  - Viceprezidentovi  Dobrovoľnej 

     poţiarnej ochrany SR 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno h) 

 

     Obecné zastupiteľstvo udeľuje: 

     v zmysle § 40 Štatútu obce Veľké Úľany  pri  príleţitosti 

     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. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

 

i) Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké 

Úľany  (PHSR) na obdobie 2022-2027 

 

Pán starosta uviedol, ţe nakoľko v tomto roku treba vypracovať a schváliť Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Úľany  (PHSR) na obdobie 2022-2027, 

s ktorým sa uţ OZ viackrát zaoberalo, na tomto zasadnutí treba schváliť zámer spracovania 
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PHSR a zriadiť riadiaci tím, ktorý bude zodpovedať za riadenie procesu spracovania, zloţený 

z poslancov OZ, respektíve zo zástupcov Obecného úradu. 

Navrhol, aby členmi riadiaceho tímu sa stali: Ing. František Gőgh, DBA starosta obce, Mgr. 

Zuzana Metzner, MBA, prednostka OcÚ,  Ing. Pavol Száraz, zástupca starostu, Mgr. Ildikó 

Danišová, predsedníčka Komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, Mgr. 

Erika Múcsková, členka Komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, Ing. 

Zuzana Ďurkovičová, vedúca odboru stavebného poriadku a Jozef Sztraka, štatutárny 

zástupca PO VPS.   

Tento riadiaci tím bude zodpovedať za celkovú koordináciu spracovania PHSR 2022-2027. 

Za tvorbu obsahu budú zodpovedať pracovné skupiny zriadené zo zástupcov obce 

a partnerských organizácií. Pre účely spracovania dokumentu budú zriadené 3 pracovné 

skupiny pre oblasť hospodárstva, sociálnych vecí a environmentálnu oblasť. Pracovné 

skupiny budú zriadené neskôr. 

Na tomto zasadnutí treba schváliť zámer spracovania PHSR a zriadiť riadiaci tím. 

Do diskusie na túto tému sa prihlásil Kristián Lipták, ktorý sa opýtal, či zloţenie riadiaceho 

tímu je uţ definitívne, nakoľko on by mal záujem pracovať v tomto tíme.    

Pán starosta odpovedal, ţe tím sa zriaďuje len teraz a privítal aktivitu pána poslanca.  

Nakoľko iné pripomienky uţ neboli, pán starosta poţiadal členku návrhovej komisie Ildikó 

Danišovú o prečítania uznesenia k tomuto bodu. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno i) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

      zámer spracovania Programu hospodárskeho 

      a sociálneho rozvoja obce Veľké Úľany (PHSR)  

      na obdobie 2022 – 2027 

      súčasne zriaďuje   

      riadiaci tím za zriadenie procesu spracovania 

      v zloţení: 

      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 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

j) Vzdanie sa členstva finančnej komisie  
 

Pán starosta prečítal ţiadosť poslanca Zoltána Máriša, v ktorej sa vzdáva členstva a funkcie 

predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku pri OZ. Následne sa opýtal, či 

dôvodom vzdania sa funkcie nie sú nejaké osobné záleţitosti. 

Pán poslanec  Zoltán Máriš uviedol, ţe nie. Dôvodom je jeho pracovné vyťaţenie. 
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Pán starosta sa poďakoval za jeho doterajšiu činnosť na čele finančnej komisie a vyjadril 

svoje presvedčenie, ţe nakoľko pán Máriš zostáva naďalej poslancom OZ, dobrá spolupráca 

bude naďalej pokračovať. Navrhol OZ zobrať na vedomie vzdanie sa funkcie pána Zoltána 

Máriša. 

Návrh na uznesenie prečítala Ildikó Danišová. 

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno j) 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

     vzdanie sa členstva v komisii a funkcie predsedu  

     Komisie finančnej a správy obecného majetku  pri OZ 

     poslancom Zoltánom Márišom. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Po schválení uznesenia pán starosta povedal, ţe treba vymenovať nového predsedu Komisie 

finančnej a správy obecného majetku. Navrhol, aby sa s ním stal doterajší člen komisie Ing. 

Pavol Száraz, ktorý celú problematiku financovania ovláda. 

Nakoľko iný návrh nebol, poslankyňa Danišová prečítala návrh na uznesenie.  

 

Uznesenie č. 112-OZ/2021 bod č. 11, písmeno k) 

 

     Obecné zastupiteľstvo menuje: 

     za predsedu Komisie finančnej a správy obecného  

     majetku pri OZ Ing. Pavla Száraza. 

 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov. Za hlasovalo 9 poslancov. 1 

poslanec (Pavol Száraz) sa zdržal hlasovania.   

 

Po tomto bode vyhlásil pán starosta krátku prestávku. 

Prestávka od 19,10 do 19,20.  

 

K bodu 12. programu – Diskusia 

 

Po prestávke pán starosta otvoril ďalší bod rokovania – Diskusiu.  

V rámci diskusie pán starosta informoval poslancov o zmenách, ktoré sa nastali v programe 

osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Úľany. 

V nedeľu 27. júna sa z technických príčin neuskutoční futbalový turnaj. 

Zmena bude aj 1. júla – vo štvrtok – prijatie pedagógov a ostatných zamestnancov 

vzdelávacích inštitúcií sa uskutoční na miesto poobedňajších hodín ráno o 7,30 v školskej 

jedálni, nakoľko privítame ministra školstva a vedy, výskumu a športu SR Branislava 

Gröhlinga, ktorý po stretnutí so zamestnancami základných a materských škôl, sa zúčastní aj 

oslavy 50. výročia  vzniku Materskej školy s VJM. 
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Ešte v ten deň cca o 11.00 hodine privítame v obci aj ministra hospodárstva SR Richarda 

Sulíka, ktorý navštívi firmu A&Z Rišňovský-Halász, s.r.o. a následne sa stretne 

s podnikateľmi obce. 

V sobotu, na obecné dni prídu aj delegácie z druţobných obcí Csabrendek a Jánossomorja.  

Na súťaţi vo varení bude predsedníčkou poroty speváčka a herečka Gizka Óňová, ďalšími 

členkami budú vedúce školských jedálni z druţobných obcí a miestnej školskej jedálne. 

Zároveň prostredníctvom kamery pozval aj obyvateľov obce na jednotlivé podujatia. 

Nakoľko do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, pán starosta ukončil tento bod rokovania.   

 

K bodu 13. programu – Záver 

 

Nakoľko všetky body rokovania boli vyčerpané, pán starosta sa poďakoval poslancom za 

aktívny prístup k rokovaniu a ukončil 26. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

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

Prednostka OcÚ     Starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

Mgr. Ingrid Winklerová .................................................................................... 

 

 

 

 

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 do 19,35 hod.  

Za správnosť: Alţbeta Szárazová 

 


