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Z Á P I S N I C A 

          z 33.  neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, 

konaného dňa 14. marca 2022 

 

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

Mgr., Ľudovít Hanzel, Zoltán Lencsés, Kristián Lipták, Zoltán Máriš Kristián Sercel, Ing. 

Pavol Száraz a Mgr. Ingrid Winklerová.  

 

Neprítomný poslanec:  Mgr. Ildikó Danišová 

Starosta obce:   Ing. František Gőgh, DBA  

 

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia  

33. neplánované  neverejné  zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce 

Ing. František Gőgh, DBA, privítal poslancov OZ. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, 

nakoľko je prítomných 10 poslancov. Poslankyňa Ildikó Danišová sa ospravedlnila.   

Ďalej konštatoval, že poslanci boli písomne pozvaní a dostali aj program rokovania. Predložil 

návrh programu rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4.  Zmena v projekte : „Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu Veľké Úľany v 

súvislosti s pandémiou COVID-19”   

5. 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 10 poslancov. 

 

K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil za zapisovateľa  Ing. Pavla Száraza a za 

overovateľov zápisnice poslancov Mgr.  Ritu Bicsan Sztraku a Mgr. Katalin Lancz Bózsing. 

  

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Kristián Sercel, Kristián Lipták 

a Zoltán Lencsés. 

 Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 
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K bodu 4. programu – Predloženie ŽoNFP na projekt:  „Podpora udržateľnosti 

a odolnosti Kultúrneho domu Veľké Úľany v súvislosti s pandémiou COVID-

19”   

 

Pán starosta informoval poslancov, že na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt: „Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu Veľké Úľany v súvislosti s 

pandémiou COVID-19”  je potrebné schváliť nové uznesenie, nakoľko po prepracovaní 

projektu sa zmenila hodnota oprávnených výdavkov zo  

 170 458,56 € na 172 323,36 €.  V dôsledku toho treba schváliť aj zmenené spolufinancovanie 

z 8522,93 € na 8616,17 €. Treba  schváliť aj zabezpečenie prípadných neoprávnených 

výdavkov, ktoré by sa v rámci realizácie projektu mohli vyskytnúť. 

Pôvodne sa s touto záležitosťou obecné zastupiteľstvo zaoberalo na svojom 28. zasadnutí dňa 

20. októbra 2021, kde podanie žiadosti a spolufinancovanie bolo schválené uznesením č. 120-

OZ/2021, bod č.6, písmeno b). 

Požiadal poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili.  

Zároveň požiadal člena návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 140-OZ/2022, bod č. 4, písmeno a)  

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

     predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu,  

     „Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu 

     Veľké Úľany v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 

     realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-

     75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych  

     inštitúcii - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na 

     podporu  udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v 

     súvislosti s pandémiou COVID-19. 

     Celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 100%  sú 

     v sume 172 323,36  € 

 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Za hlasovalo všetkých 10 poslancov.  

 

Uznesenie č. 140-OZ/2022, bod č. 4, písmeno b)  

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

     -zabezpečenie finančných prostriedkov na   

     spolufinancovanie realizovaného projektu  „Podpora 

     udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu Veľké Úľany 

     v súvislosti s  pandémiou COVID-19” vo výške 5% z 

     celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 8616,17 €                

                                                          - zabezpečenie financovania prípadných   

                 neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 
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Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  Za hlasovalo všetkých 10 poslancov.  

 

K bodu 5. programu – Záver 

 

Nakoľko program neplánovaného zasadnutia bol vyčerpaný, pán starosta sa poďakoval za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

prednostka OcÚ     starosta obce    

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

Mgr. Katalin Lancz Bózsing  ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


