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Z Á P I S N I C A 

z 1. plánovaného verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, 

konaného dňa   30. novembra 2022 

 

 

Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, Borovský Zoltán, Mgr. Ildikó Danišová,  

Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Zoltán Lencsés, Kristián Lipták, Bc. Sandra Machová, Zoltán 

Máriš,  Ing. Ján Rudolf, PhD., Kristián Sercel a Ing. Pavol Száraz. 

Neprítomní členovia OZ : - 

Starosta obce:   Ing. František Gőgh, DBA  

Prednostka OcÚ:    Mgr. Zuzana Metzner, MBA 

Hlavná kontrolórka obce:  Mgr. Mária Tomovičová 

Zapisovateľka:   Alţbeta Szárazová 

Ostatní prítomní: JUDr. Lucia Kušnírová, prokurátorka a občania obce podľa prezenčnej 

listiny 

 

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. František Gőgh, DBA. 

Privítal poslancov OZ, prednostku obecného úradu, hlavného kontrolóra obce, prokurátorku 

JUDr. Luciu Kušnírovú, z Okresnej prokuratúry v Galante, ako aj ostatných prítomných. Pán 

starosta obce konštatoval, ţe sú prítomní všetci poslanci OZ. Poslanci boli písomne pozvaní 

a obdrţali 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 a volebnej komisie  

4. Prejednanie upozornenia prokurátora č. Pd 113/22/2202-6  

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia 

6. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve, voľba ich predsedov 

7. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce 

8. Schválenie sobášiacich 

9. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2022 

10. Rozbor hospodárenia PO a RO obce k 30.9.2022 

11. Interpelácia poslancov  

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver  

 

Program rokovania bol schválený jednohlasne. Za hlasovalo všetkých 11 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 Mgr. Katalin Lancz Bózsing a Kritiána Liptáka. 

 

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej a volebnej komisie:  

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. Ildikó Danišovú, Zoltána Máriša 

a Bc. Sandru Machovú. 

 

Poslanci návrh schválili jednohlasne. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Do volebnej komisie navrhol poslancov: Ing. Pavla Száraza, Zoltána Lencsésa a Ing. Jána 

Rudolfa, PhD.  

 

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  Za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

  

K bodu 4. programu – Prejednanie upozornenia prokurátora číslo:   

Pd 113/22/2202-6  

 

Pán starosta informoval poslancov o upozornení prokurátora č. 1 Pd 113/22/2202-6,  

zo dňa 7.11.2022 pre porušenie § 2b ods. 2, §4 ods. 5 písm. a) bod 1) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko obecné 

zastupiteľstvo neprijalo VZN, ktorým by obec ustanovila názvy ulíc a iných verejných 

priestranstiev v obci. Zdôraznil, ţe materiál dostali poslanci písomne a na pracovnom 

zasadnutí celú problematiku podrobne prerokovali. 

Zároveň poţiadal prokurátorku JUDr. Luciu Kušnírovú, aby tlmočila stanovisko Okresnej 

prokuratúry k tejto problematike. 

JUDr. Kušnírová zdôraznila skutočnosť, ţe obec porušila vyššie uvedené ustanovenia so 

svojou nečinnosťou v tom smere, ţe obec nemá prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 

by ustanovilo názvy ulíc a všetkých verejných priestranstiev na území obce Veľké Úľany.  

Podľa § 28 ods.2, písmeno g) a § 29 odsek 4 o prokuratúre navrhla, aby obec vypracovala 

a OZ prijalo VZN, s ktorým by ustanovilo názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na 

území obce. 

Dodala, ţe v zmysle § 29 odsek 3 o prokuratúre, je obec povinná vybaviť upozornenie 

prokurátora do 30 dní od jeho doručenia.   

Pán starosta opätovne dodal, ţe na pracovnom zasadnutí okrem Leninovej ulici boli 

spomenuté aj ďalšie názvy ulíc, ktoré by mohli byť zmenené. Zároveň sa opýtal pani 

prokurátorky, či je stanovený termín na prijatie nového VZN o názvoch ulíc. 

Pani prokurátorka odpovedal, ţe termín 30 dní platí len na vybavenie upozornenia 

prokuratúry. 
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Prihlásila sa pani prednostka Obecného úradu, Zuzana Metzner, ktorá dodala, ţe 

k názvom ulíc vyţiadala stanovisko Ústavu pamäti národa. Tento ústav má lehotu 90 dní na 

vybavenie ţiadosti. 

Do diskusie sa na túto tému uţ nikto z poslancov neprihlásil, preto pán starosta poţiadal 

členku návrhovej komisie Ildikó Danišovú o prečítanie návrhu na uznesenie 

 

Uznesenie č. 6 - OZ/2022  bod č.  4 písmeno a) 

 

      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

      Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry 

      Galanta  - č. Pd 113/22/2202-6 zo dňa 7.11.2022 

      pre porušenie § 2b ods. 2, §4 ods. 5 písm. a) bod 

      1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

      zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko 

      obecné zastupiteľstvo neprijalo VZN, ktorým by 

      obec ustanovila názvy ulíc a iných verejných 

      priestranstiev  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Uznesenie č. 6 - OZ/2022  bod č.  4 písmeno b) 

 

      Obecné zastupiteľstvo vyhovuje  

      upozorneniu prokurátora č. Pd 113/22/2202-6 

      s tým, ţe obecné zastupiteľstvo prijme nové 

      všeobecne záväzné nariadenie, ktorým obec 

      ustanoví názvy ulíc a iných verejných  

      priestranstiev, ako aj ich zmeny na území obce 

      Veľké Úľany  

 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Upozornenie prokurátora č. Pd 113/22/2202-6 tvorí prílohu zápisnice. 

 

 K bodu 5. programu  - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe starosta obce je povinný aspoň raz za tri mesiace zvolať 

zasadnutie OZ. Keby starosta bol v tomto smere, alebo z iných dôvodov nečinný, tak 

poverený poslanec má právo zvolávať a viesť zasadnutie OZ. Dodal, ţe za jeho doterajšie 24 

ročné pôsobenie sa to ešte nestalo.   

Zároveň poţiadal poslancov o návrhy na poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený  

zvolávať a viesť zasadnutia OZ, v prípade neprítomnosti, alebo nečinnosti starostu obce podľa 
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zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení. Prečítal jednotlivé ustanovenia zákona, 

ktoré sa týkajú tohto poverenia. 

Dodal, ţe na pracovnom zasadnutí bola navrhnutá poslankyňa Ildikó Danišová, ktorá 

z terajších poslancov vykonáva svoju funkciu poslankyne najdlhšiu dobu. 

Iný návrh nebol, preto členka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 7 - OZ/2022  bod č.  5 

 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje 

      

     poslankyňu  Mgr. Ildikó Danišovú zvolávaním  

     a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  

     v prípadoch podľa § 12 ods. 2, prvá veta, ods. 3 tretia 

     veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

     369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

     zmien. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

 K bodu 6. programu  - Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve, voľba 

ich predsedov 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe v predošlom volebnom období bolo zriadených pri OZ 

osem odborných komisií. Na pracovnom zasadnutí poslancov sa dohodli, ţe aj v tomto 

volebnom období budú zriadené takéto komisie:  

 

     1/  Komisia finančná, správa obecného majetku  

2/ Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti 

3/ Komisia športu a telesnej výchovy 

4/ Komisia školstva a vzdelávania 

5/ Komisia výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu 

6/ Komisia pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej samosprávy 

7/  Komisia kultúry a mládeţe 

8/  Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Čo sa týka voľby predsedov jednotlivých komisií, vyţiadal názor poslancov, či sa má 

uskutočniť voľba verejným, alebo tajným hlasovaním. 

Ako prvý sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý navrhol uskutočniť voľby predsedov 

verejným hlasovaním.  

Poslankyňa Ildikó Danišová navrhla uskutočniť voľby predsedov tajným hlasovaním. 

Jej návrh podporila aj poslankyňa Katalin Lancz Bózsing. 

Opäť sa prihlásil Kristián Lipták, ktorý dodal, ţe podľa jeho názoru je poslanecký zbor 

natoľko kultivovaný, ţe nie je dôvod na tajné hlasovanie.  
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Nakoľko uţ iné návrhy neboli pán starosta dal hlasovať o prvom návrhu, aby sa voľby 

predsedov uskutočnili formou verejného hlasovania. 

 

Za hlasovali 2 poslanci (Sandra Machová a Kristián Lipták), proti hlasovalo ostatných 9 

poslancov. 

Pán starosta konštatoval, že prvý návrh neprešiel.  

 

Následne dal hlasovať o druhom návrhu, aby sa voľby predsedov uskutočnili formou tajného 

hlasovania. 

 

Za hlasovalo 9 poslancov, 1 poslanec bol proti (Kristián Lipták) a 1 poslankyňa sa 

zdržala hlasovania (Sandra Machová). 

Pán starosta konštatoval, že tento návrh prešiel, takže voľba predsedov komisií sa 

uskutočnia tajným hlasovaním.  

 

Oznámil, ţe na pracovnom zasadnutí odzneli návrhy na obsadenie funkcie predsedov 

jednotlivých  komisií nasledovne:  

Komisia finančná, správa obecného majetku – dvaja kandidáti – Ing. Pavol Száraz a Kristián 

Lipták  

Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti – Ilidkó Danišová 

Komisia športu a telesnej výchovy – Zoltán Lencsés 

Komisia školstva a vzdelávania – Rita Bicsan Sztraka 

Komisia výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu – Zoltán Borovský 

Komisia pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej samosprávy – Katalin Lancz 

Bózsing 

Komisia kultúry a mládeţe – Kristián Sercel 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – členov 

komisie: Ján Rudolf, Zoltán Borovský a Kristián Lipták 

 

Prihlásil sa poslanec Ján Rudolf, ktorý povedal, ţe nechce byť predsedom komisie pre 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Pán starosta odpovedal, ţe v tomto prípade sa jedná o voľbu členov komisie, ktorí potom 

medzi sebou zvolia svojho predsedu. Zastúpenie má byť z kaţdej politickej strany, zastúpené 

v OZ, ako aj nezávislý kandidát. Pán Rudolf je navrhnutý za stranu Sloboda a Solidarita.  

Pán poslanec Rudolf túto kandidatúru prijal. 

Následne sa prihlásil poslanec Zoltán Máriš, ktorý oznámil ţe po dohode s poslancom 

Zoltánom Borovským za koalíciu politických strán STAROSTOVIA a NEZÁVISLÍ 

KANDIDÁTI , SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. / ALIANCIA - Maďari. 

Národnosti na funkciu člena predmetnej komisie kandiduje on. 

Pán starosta tento návrh zobral na vedomie a tak navrhol za členov Komisie pre ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslancov Jána Rudolfa, 

Zoltána Máriša a Kristiána Liptáka. 

Nakoľko hlasovacie lístky na voľby neboli pripravené dopredu, pán starosta poţiadal 

prednostku obecného úradu, aby pripravila hlasovacie lístky. 
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Následne navrhol tento bod rokovania prerušiť a kým sa pripravia hlasovacie lístky 

pokračovať ďalším bodom rokovania. 

 

K bodu 7. programu  - Oznámenie o určení zástupcu starostu obce 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe nakoľko naša obec je veľká má rôznorodé povinnosti, 

kde veľakrát potrebuje aj svojho zástupcu. Obec má aktivity a zastúpenie v rôznych 

zdruţeniach, ako napríklad v predstavenstve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

v zdruţení  MAS, ZMO, Galantsko – Šaliansko atď. On, ako starosta veľakrát nemôţe byť 

naraz na dvoch miestach, lebo program starostu obce je veľmi rôznorodý a flexibilný. Aby to 

zvládol potrebuje mať svojho zástupcu. Dodal, ţe v predošlom volebnom období mal so 

zástupcom starostu veľmi dobrú a korektnú spoluprácu a plne mu dôveruje. Preto aj na 

volebné obdobie 2022-2026 určil za zástupcu starostu poslanca Ing. Pavla Száraza.  

Zároveň zagratuloval zástupcovi starostu Ing. Pavlovi Szárazovi. 

Poslanec Pavol Száraz sa poďakoval za prejavenú dôveru a dodal ţe okrem dôvery medzi ním 

a pánom starostom, bola aj veľmi dobrá spolupráca, ako aj s celým obecným úradom. 

Zároveň prisľúbil pokračovať v tejto dobrej spolupráci aj s poslancami OZ, ktorí sa môţu na 

neho hocikedy dôverou obrátiť. 

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

 

Uznesenie č. 9 - OZ/2022  bod č.  7 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

     oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce 

     – poslanca Ing. Pavla Száraza 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

K bodu 8. programu  - Schválenie sobášiacich 

 

Pán starosta informoval poslancom, ţe v kaţdom novom volebnom období sa nanovo 

schvaľujú poslanci, ktorí budú poverení funkciou sobášiaceho.  

Navrhol starostu obce, Ing. Františka Gőgha, DBA (vyplýva to z jeho funkcie), poslancov, 

Ing. Pavla Száraza, ako zástupcu starostu, Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Kristiána Liptáka 

a Ing. Jána Rudolfa, PhD. Nakoľko iné pripomienky neboli, poslankyňa Danišová prečítala 

návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 8 - OZ/2022  bod č.  8 

 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje 

     výkonom funkcie sobášiaceho starostu obce Ing.  

     Františka Gőgha, DBA nasledovných poslancov: 

     Ing. Pavla Száraza, Mgr. Katalin Lancz Bózsing,  

     Kristiána Liptáka a Ing. Jána Rudolfa PhD. 
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Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

K bodu 9. programu  - Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2022  

K bodu 10. programu – Rozbor hospodárenia PO a RO obce k 30.9.2022 

 

Pán starosta otvoril bod rokovania č. 9) – Rozbor hospodárenia obce k 30.9 2022 a súčasne 

otvoril aj bod rokovania č.10) – Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových 

organizácií obce k 30.9.2022.  

Konštatoval, ţe poslanci dostali písomné materiály k obidvom bodom rokovania. 

Zároveň prečítal komentár k rozborom nasledovnom znení: 

„Vzhľadom na celospoločenskú situáciu  r. 2022 je značne poznačené čerpanie rozpočtu za 

obdobie III.Q.2022  ako v príjmovej časti, tak i vo výdavkovej časti. Od začiatku 

hospodárskeho  roka do 30. septembra 2022 celkové plnenie príjmov predstavuje 47 % 

a celkové plnenie výdavkov 52 %. 

 Výstavbu - prestavbu materskej školy, sme úspešne dokončili a rozšírili predškolské 

zariadenie o 3 triedy. Toto je pozitívum tejto záleţitosti, ktorá bola nutnosťou v danej situácii. 

Druhá strana je o to menej pozitívna, nakoľko sa prijalo 11 zamestnancov (pedagógovia, 

upratovačky), ktorí ako zamestnanci RO sú odmeňovaní z podielových daní obce, ktoré podľa 

dnešnej situácie nie sú priaznivé pre obce. Prenesené kompetencie t. z. základné školy sú 

financované Ministerstvom školstva SR, ktoré podľa štatistických údajov presného počtu 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov financujú mzdy a ostatné zloţky platov, ako  

prevádzkové náklady, okrem zamestnancov školského klubu (tieto platy sú hradené 

z prostriedkov obce ako originálne kompetencie ako aj MŠ slovenská, MŠ s VJM, Školská 

jedáleň).  

 V príjmovej časti - nie sú plne obsadené priestory na podnikanie, ktoré sú majetkom 

obce, alebo po krátkom čase ich prenajímatelia vracajú. 

Značným problémom je aj dlhodobo trvajúce presadenie - vysúťaţenie získanie finančnej 

dotácie . Sme priamymi svedkami, enormného zvyšovania cien stavebného materiálu, kde pri 

realizácii sa nám začínajú z titulu vyšších cien zvyšovať vlastné náklady miesto 5 %  vyššie, 

ako neoprávnené náklady . 

 Vo výdavkovej časti uţ výrazne pociťujeme zvýšenie energií, hlavne tam, kde sú 

inteligentné merače ,ktoré vykazujú skutočnú spotrebu daného mesiaca. S energiami sa 

priamo- úmerne odvíjajú i pohonné látky, nakupovaný materiál, ako i rôzne sluţby. 

Spomeniem, len odvoz odpadu. Pokiaľ v r. 2021 sme platili len uloţenie komunálneho odpadu 

v Odpadovej s.r.o. Čierna Voda, odvoz drevenej drte, v aktuálnom roku to uţ je za odvoz drte, 

plastov, rôznych plastov, skla, prípadne i za uloţenie. 

 Vzhľadom na vyvíjajúce sa nepriaznivé okolnosti, výdavková časť bude 

pravdepodobne aj v budúcich obdobiach problémovou časťou rozpočtu.“ 

 

Tento komentár doplnil pán starosta aj so svojimi vlastnými pripomienkami, hlavne 

o problémoch pri schvaľovaní jednotlivých projektov a verejného obstarávania, ţe 

schvaľovanie je veľmi zdĺhavý proces, počas ktorého sa ceny na Slovensku stále menia. 

Pripomenul aj nefunkčnosť štátu ohľadne odpadového hospodárstva, dodal, ţe naša obec 
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veľmi dobre plní úlohy okolo separovania odpadu, ale štát nezabezpečil podmienky na 

zhodnotenie druhotných surovín. 

Pripomenul, ţe na pracovnom zasadnutí mala dotaz poslankyňa Ildikó Danišová ohľadne 

výdavkovej poloţky všeobecné sluţby v PO VPS, kde je splnenie aţ na 405 %. Rozpočet bol 

4 000 € a čerpanie vyše 16 000 €. Pán starosta dal túto poloţku preveriť a zistil, ţe sa jedná 

o odvoz kontajnerov. Vo VPS sa pokazilo kontajnerové vozidlo, ktoré sa uţ ani nedá opraviť 

a tak museli zabezpečovať odvoz kontajnerov dodávateľským spôsobom.  Náklady za odvoz 

sa účtujú na túto poloţku. 

Do diskusie sa prihlásila Ildikó Danišová a poprosila, aby v budúcnosti, keď pri rozboroch 

hospodárenia sa vyskytnú takéto výrazné zvýšenia bolo by dobré pri nich hneď uviesť aj 

dôvod, prečo došlo k zvýšeniu, alebo čo sa pod tým zvýšením skrýva.  

Nakoľko k rozborom uţ iné pripomienky neboli, členka návrhovej komisie prečítala návrh na 

uznesenia k týmto dvom bodom. 

 

Uznesenie č. 11 - OZ/2022  bod č.  9 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     rozbor hospodárenia obce k 30. 09. 2022 

 

Za hlasovalo 9 poslancov, 2 poslanci sa hlasovania zdržali (Sandra Machová a Ján 

Rudolf). 

Uznesenie bolo nadpolovičnou väčšinou schválené.  

 

Uznesenie č. 12-OZ/2022  bod č. 10 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových 

     organizácií k 30.09.2022 

 

Za hlasovalo 9 poslancov, 2 poslanci sa hlasovania zdržali (Sandra Machová a Ján 

Rudolf). 

Uznesenie bolo nadpolovičnou väčšinou schválené.  

 

Pokračovanie rokovania ohľadne bodu 6. programu  - Zriadenie komisií pri 

Obecnom zastupiteľstve, voľba ich predsedov 

 

Nakoľko pani prednostka OcÚ Zuzana Metzner pripravila hlasovacie lístky na voľbu 

predsedov komisií pán starosta sa vrátil k bodu 6) a voľbe predsedov komisií. 

Pán starosta prečítal návrhy z hlasovacích lístkov na jednotlivých kandidátov nasledovne:  

Komisia finančná, správa obecného majetku – dvaja kandidáti – Ing. Pavol Száraz a Kristián 

Lipták  

Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti – Ilidkó Danišová 

Komisia športu a telesnej výchovy – Zoltán Lencsés 
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Komisia školstva a vzdelávania – Rita Bicsan Sztraka 

Komisia výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu – Zoltán Borovský 

Komisia pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej samosprávy – Katalin Lancz 

Bózsing 

Komisia kultúry a mládeţe – Kristián Sercel 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – návrh na 

členov komisie: Ján Rudolf, Zoltán Máriš a Kristián Lipták 

 

Po odznení návrhov členovia volebnej komisie rozdali hlasovacie lístky jednotlivo na všetky 

komisie a po hlasovaní ich pozbierali do samostatných obálok.  

Pán starosta poprosil členov volebnej komisie, aby vo vedľajšej kancelárii spočítali 

odovzdané hlasy. 

Zároveň vyhlásil krátku prestávku. 

 

Prestávka od 19:05 do 19:20 

 

Po prestávke poţiadal pán starosta člena volebnej komisie pána Jána Rudolfa, aby poslancov 

oboznámil s výsledkami hlasovania. 

Poslanec Ján Rudolf podal správu o hlasovaní: 

Komisia finančná, správa obecného majetku – boli dvaja kandidáti  

Kristián Lipták získal 3 hlasy,  Pavol Száraz  - 8 hlasov a tak bol zvolený za predsedu komisie 

Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti – Ilidkó Danišová - za 11 hlasov 

- zvolená 

Komisia športu a telesnej výchovy – Zoltán Lencsés - za 11 hlasov - zvolený  

Komisia školstva a vzdelávania – Rita Bicsan Sztraka - za 11 hlasov - zvolená 

Komisia výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu – Zoltán Borovský - za 11 hlasov 

- zvolený 

Komisia pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej samosprávy – Katalin Lancz 

Bózsing - za 11 hlasov - zvolená 

Komisia kultúry a mládeţe – Kristián Sercel – za 10 hlasov, 1 hlas neplatný, zvolený 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Ján 

Rudolf, Zoltán Máriš a Kristián Lipták – všetci traja získali 11 hlasov a boli zvolení za členov 

komisie 

 

Pán starosta sa poďakoval za podanú správu. Zároveň navrhol, aby predsedovia na najbliţšie 

zasadnutie navrhli členov do jednotlivých komisií. Informoval, ţe doteraz bolo 7 členov, a on 

navrhuje tak isto aj na toto volebné obdobie. Poţiadal o pripomienku, alebo iný návrh. 

Nakoľko zo strany  poslancov neodzneli iné návrhy,  poţiadal členku návrhovej komisie 

o prečítanie uznesení k bodu 6) programu. 
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Uznesenie č. 8 - OZ/2022  bod č.  6,  písmeno a) 

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje pri Obecnom zastupiteľstve nasledovné komisie: 

 

    1/  Komisia finančná, správa obecného majetku  

2/ Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti 

3/ Komisia športu a telesnej výchovy 

4/ Komisia školstva a vzdelávania 

5/ Komisia výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu 

6/ Komisia pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej samosprávy 

7/  Komisia kultúry a mládeţe 

8/  Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Uznesenie č. 8 - OZ/2022  bod č.  6,  písmeno b) 

 

Obecné zastupiteľstvo volí 

 

a) predsedu komisie  finančná, správa obecného majetku  Ing. Pavla Száraza 

b) predsedu komisie  sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti 

          Mgr. Ildikó Danišovú 

c)  predsedu komisie  športu a telesnej výchovy  Zoltána Lencsésa 

d) predsedu komisie školstva a vzdelávania  Mgr. Ritu Bicsan Sztraka 

e) predsedu komisie výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu 

Zoltána Borovského 

f) predsedu komisie pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej samosprávy    

 Mgr. Katalin Lancz Bózsing 

g)  predsedu  komisie kultúry a mládeţe  Kristiána Sercela 

h)  členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    

funkcionárov Ing. Jána Rudolfa PhD., Kristiána Liptáka a Zoltána Máriša 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Uznesenie č. 8 - OZ/2022  bod č.  6,  písmeno b  

      

      Obecné zastupiteľstvo ukladá 

      predsedom komisií predloţiť na najbliţšie  

      zasadnutie Obecného zastupiteľstva návrhy na 

      voľbu členov komisií v počte 7osôb 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 
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Po tomto bode rokovania požiadal poslanec Ján Rudolf o uvoľnenie zo zasadnutia, 

nakoľko mal pracovné povinnosti. 

Pán starosta jeho požiadavke vyhovel a konštatoval, že OZ naďalej je 

uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 10 poslancov   

 

K bodu 11. programu  - Interpelácia poslancov 

 

Pán starosta otvoril ďalší bod rokovania – interpeláciu poslancov. 

Ako prvý sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý mal viac dotazov, nakoľko na tomto 

zasadnutí nebol zahrnutý do programu bod – Kontrola uznesení: 

- Na septembrovom zasadnutí bola v uznesení  uloţená úloha poriadkovej sluţbe obce 

dvojmesačne podávať správu o dodrţaní VZN č. 3/2020 o parkovaní vozidiel na 

území obce   - Či je vypracovaná takáto správa? 

- Ďalšia úloha bola uloţená obecnému úradu napísať výzvu občanom, ktorí odvádzajú 

daţďovú vodu na ulicu – Či boli napísané listy obyvateľom?  

- Na ulici Štefana Majora prebieha výstavba novej budovy, a bolo povedané, ţe na  

miesto starého domu, ktorý je majetkom obce budú vybudované parkoviská. - Čo bude 

s tým starým domom? 

- Pred časom mala poţiadavku poslankyňa Danišová na vypracovanie auditu 

odpadového hospodárstva obce -  či sa to urobilo? 

- Bolo schválené spolufinancovanie projektu z MAS-u na vybudovanie autobusových 

zastávok – v akom štádiu je tento projekt?  

- Spolu s poslancom Zoltánom Lencsésom boli na kontrole cyklotrasy, kde boli uţ 

prevedené niektoré opravy. S týmito opravami nie sú spokojní, a preto poţiadal, aby 

sa s tým niečo urobilo 

 

Na pripomienky poslanca Liptáka reagoval pán starosta.    

Ospravedlnil sa, ţe na tomto zasadnutí nebol bod kontrola uznesení, ale na najbliţšie zasadnutie budú 

podané obidve správy, čo sa týka dodrţania VZN, ako aj odvedenia daţďovej vody.  

Ohľadne vybudovania parkoviska povedal, ţe v tom starom dome ešte bývajú obyvatelia. Investor 

novostavby prisľúbil vybudovanie parkovísk. Bude s ním rokovať. 

Čo sa týka odpadového hospodárstva povedal, ţe na materiály sa pracuje. Je aj jeho záujem, aby videli 

presné čísla, lebo na likvidáciu odpadu sa dajú pouţívať len financie z príjmov na tento účel.  

Ohľadne autobusových zastávok povedal, ţe projekt je uţ podaný, vyjadril svoje 

presvedčenie, ţe bude aj úspešný. Verejné obstarávanie ešte neprebehlo. 

Ohľadne reklamácie cyklotrasy odpovedal, ţe nakoľko o tejto situácii ho uţ informoval pán 

Zoltán Lencsés,  ihneď tlmočil subdodávateľovi, ţe oprava, ktorú vykonali je nevyhovujúca. 

Navrhol, aby spoločne aj s poslancami išli preveriť prevedené opravy, respektíve stav 

cyklotrasy. Termín si ešte dohodnú. 

Zároveň sa opýtal pána poslanca, či je mu takáto odpoveď dostačujúca. 

Pán poslanec Lipták odpovedal, ţe keď nie je lepšia odpoveď, tak to stačí 

K téme sa prihlásil aj poslanec Zoltán Lencsés, ktorý povedal, ţe po rozhovore medzi pánom 

starostom a subdodávateľom veľmi rýchlo boli prevedené ďalšie opravy.  

Pán starosta opätovne prízvukoval, ţe na kontrolu tam pôjdu spoločne s poslancami. 
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Opäť sa prihlásil Kristián Lipták, ktorý ešte k téme dodal, ţe keď sa opravy neprevedú, tak 

uţ to hraničí s trvalým poškodením, a moţno bude aj trestným činom. 

Pán starosta sa poďakoval za pripomienky a pre nových poslancov uviedol, ţe v interpelácii 

môţu poslanci poloţiť svoje otázky starostovi  obce, prednostke OcÚ, hlavnej kontrolórke, 

respektíve riaditeľom PO a RO, pokiaľ sú prítomní na zasadnutí OZ. 

Ďalej sa prihlásil poslanec Zoltán Máriš, ktorý tlmočil ţiadosť veriacich, ktorí chodia do 

kostola, aby verejné toalety, ktoré sa nachádzajú pri kostole, v nedeľu počas konania svätej 

omše a pri príleţitosti cirkevných sviatkov, mohli by byť otvorené a sprístupnené verejnosti. 

Pán starosta odpovedal, ţe pán farár má k dispozícií kľúč od verejných toaliet, a bola tam 

dohoda, ţe farníci budú zabezpečovať otváranie a zatváranie budovy podľa potreby. Dodal, ţe 

keď boli toalety otvorené bol tam veľký neporiadok a bolo aj poškodené zariadenie. 

Prisľúbil, ţe tento problém bude v krátkej dobe doriešený. 

Prihlásila sa hlavná kontrolórka, ktorá uviedla, ţe má informácie, ţe kľúč, ktorý mal 

k dispozícii pán farár sa zlomil.  

Ďalej sa do interpelácie prihlásil poslanec Zoltán Lencsés, ktorý informoval poslancov, ţe na 

Leninovej ulici, pred elektropredajňou je nová autobusová zastávka, ktorú postavili 

pracovníci PO VPS s vlastnými silami. 

Pán starosta dodal, ţe pán Lencsés je novým pracovníkom vo PO VPS, nakoľko je 

stavebníkom, nejaké práce vedia previesť aj svojpomocne. V podniku sociálnych sluţieb obec 

plánuje vytvoriť aj stavebnú čatu.  

Prihlásila sa poslankyňa Danišová, ktorá nadviazala na príspevok pána Lencsésa, ţe podľa 

toho čo povedal, jej sa zdajú financie, ktoré boli schválené na dve autobusové zastávky 

z projektu MAS veľmi vysoké.  

Pán starosta odpovedal, ţe sa jedná o úplne iné zastávky, ktoré budú murované, 

antivandalové, inteligentné atď. Ale ani v tomto prípade nevylúčil, ţe niektoré práce bude 

vedieť obec, respektíve PO VPS previesť svojpomocne. 

Nakoľko v tomto bode uţ nikto nemal pripomienky, pán starosta ukončil interpeláciu 

poslancov. 

 

K bodu 12. programu - Rôzne    

 

Úvodom tohto bodu informoval pán starosta, ţe niekedy pred zasadnutím OZ sa stáva, ţe 

treba veľmi pohotovo reagovať na rôzne témy, hlavne čo sa týka podávania projektov, alebo 

ţiadostí obyvateľov, ktoré by bolo neefektívne odkladať na ďalšie plánované zasadnutie, 

ktoré sa koná o dva mesiace. Preto sa môţe stať, ţe niektoré materiály dostanú poslanci aj 

v kratšom časovom predstihu. On môţe  navrhnúť zaradiť do rokovania OZ predmetný bod, 

ale poslanci môţu vyuţiť svoje právo odročiť prerokovanie predmetného materiálu. 

Prihlásil sa poslanec Kristián Lipták, dodal, ţe zákonná lehota v takýchto prípadoch je 5 dní, 

ale sa môţe stať, ţe problém si vyţaduje promptnejšie vybavenie. Zároveň poţiadal pani 

prednostku, ţe keď sa nastanú takéto záleţitosti okamţite posunula materiály poslancom pred 

pracovným, respektíve riadnym zasadnutím OZ. 

Pán starosta dodal, ţe pani prednostka Zuzana Metzner, vţdy konzultuje jednotlivé prípady 

s ním, ale dal povolenie pani prednostke OcÚ, aby po prijatí takýchto podaní, alebo súrnych 
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záleţitostí mohla posunúť materiály poslancom, a potom sa spoločne dohodnú, či sa do 

programu rokovania jednotlivé materiály zaradia, alebo nie. 

 

a) Predaj obecného majetku po zverejnení zámeru  

 

Pán starosta opätovne informoval poslancov o ţiadosti Back to basic s.r.o. so sídlom  Nové 

Osady č. 47, v zastúpení konateľom Petrom Mrišom odpredaj obecného pozemku na 

novovytvorenej parcele č. 602/28 vo výmere 29 m
2 

, za účelom vybudovania parkovacích 

miest k polyfunkčnému objektu, ktorý plánujú vybudovať na rohu  ulice Štefana Majora 

a Kaplnskej.   

Dodal, ţe zámer predaja bol schválený na predošlom plánovanom zasadnutí dňa 21. 

septembra 2022 a zverejnený podľa zákona na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

Ţiadny ďalší uchádzač sa neprihlásil, ani zo strany občanov obce neboli ţiadne pripomienky. 

Preto obec môţe pristúpiť k predaju predmetného pozemku, tak ako to bolo v ţiadosti.  

Ešte informoval poslancov, ţe firma poţiadala aj o parkovacie miestnosti pred školou, ale 

nakoľko tieto parkovacie miesta vyuţívajú zamestnanci školy a rodičia, túto ţiadosť nemôţu 

podporiť. 

Do diskusie sa prihlásil Kristián Lipták, a opýtal sa, či na tomto úseku nie je moţné vytvoriť 

na štátnej ceste aj prechod pre chodcov.  

Pán starosta povedal, ţe podľa jeho vedomia túto záleţitosť rieši projekt stavby 

polyfunkčného objektu.  

Nakoľko iné dotazy a pripomienky uţ neboli, členka návrhovej komisie prečítala návrh na 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  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 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov predaj obecného majetku – časť  pozemku evidovaného na LV č. 3598, ako KN-E 

parcela č. 602/2. Geometrickým plánom č. 03-10/2022, vypracovaným Ing. Ernestom 

Hollósim overeným Okresným úradom v Galanta, odborom katastrálnym dňa 19.10.2022 pod 

číslom 1487/2022 z pôvodnej parcely bola vytvorená nová parcela KN-C č. 602/28,  

zastavaná plocha vo výmere 29 m
2
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre ţiadateľa Back 

to basic, s.r.o. so sídlom Nové Osady č. 47, v zastúpení konateľom Peter Mrišo za účelom 

vybudovania parkovacieho miesta k polyfunkčnému domu. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe ţiadateľ ako investor vo svojom 

vlastníctve nemá dostatočnú plochu na vybudovanie parkovacieho miesta v rámci výstavby 

polyfunkčnej budovy na ulici Štefana Majora. Parkovacie miesta sú plánované na pozemku vo 

vlastníctve obce, na novovytvorenej parcele KN-C č. 602/28 vo výmere 29 m
2
. 

Cena pozemku: 10 EUR/m
2 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 
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b) Ukončenie nájmu nebytových priestorov – CITY STORM, s.r.o. 

 

Pán starosta prečítal ţiadosť firmy CITY STORM, s.r.o. o ukončenie nájomnej zmluvy 

v nebytových priestoroch v Dome sluţieb. Firma v týchto priestoroch poskytovala účtovnícke 

sluţby. Nájomca ţiadal ukončiť nájomný vzťah v čo najkratšej dobe.  Podľa nájomnej zmluvy 

je výpovedná doba 1 mesiac, takţe nájomný vzťah bude riadne podľa zmluvy ukončený dňom 

30.11.2022. 

Pán starosta zároveň upozornil na to, ţe nie je dobré v prípadoch prenájmu nebytových 

priestorov určiť výpovednú doba len 1 mesiac. V budúcnosti treba nájomné zmluvy uzatvoriť 

aspoň trojmesačnou výpovednou dobou. 

K tomuto bodu z poslancov nikto nemal pripomienky. Návrh na uznesenie prečítala členka 

návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  písmeno b) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  

      Ukončenie nájomnej zmluvy nebytových  

      priestorov v Dome sluţieb firmou CITY STORM, 

      s.r.o. Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec.  

      Nájomný vzťah bude ukončený riadne v zmysle 

      nájomnej zmluvy 01-2022 k 30.11.2022. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

 

c) Návrh na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov  

 

Pán starosta prečítal návrh na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov podaný Zoltánom 

Takácsom, Kostolná 217, Veľký Biel, v ktorom navrhovateľ ţiada o vysporiadanie pozemkov 

v pouţívaní obce Veľké Úľany a to parcely 493/2 a 494, kde je podielovým vlastníkom v 1/5-ne a 

parcely č. 496, kde je podielovým vlastníkom v 1/10-ne. V svojom návrhu navrhol kúpnu cenu 130 

€/m
2. 

. Pán starosta informoval poslancov, ţe sa jedná o pozemok pod bývalou materskou školou 

v celkovej výmere 2410 m
2 
, z ktorých obec vlastní 711 m

2 . Sú tam však aj ďalší vlastníci. 

Dodal, ţe aj on je za vysporiadanie týchto pozemkov, ale cena, ktorú navrhuje pán Takács je 

podľa neho veľmi vysoká. Zároveň uviedol, ţe aj Slovenský pozemkový fond má tam 

pozemok, ktorý spravuje. A pri kúpe takýchto pozemkov SPF navrhuje kúpnu cenu, ktorá je 

zvyčajne oveľa niţšia, ako to navrhuje pán Takács. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Zoltán Lencsés, ktorý dodal, ţe cena je aj podľa neho veľmi 

prehnaná. 

Ďalej sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý povedal, ţe keď obec chce vysporiadať 

tieto pozemky tak má rokovať so všetkými vlastníkmi za rovnakú kúpnu cenu. On zatiaľ 

kúpnu cenu nenavrhol. 
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Poslanec Zoltán Máriš tieţ navrhol, aby obec pristúpila k vysporiadaniu predmetných 

pozemkov, ale cenu navrhol zatiaľ neurčiť. 

 

Nakoľko ďalšie pripomienky uţ neboli, pán starosta navrhol dať do uznesenia dva body, a to 

za prvé - neschválenie návrhu za navrhnutú kúpnu cenu a za druhé – vyjadriť záujem obce 

o vysporiadanie predmetných pozemkov. 

 

Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Ildikó Danišová.  

 

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  písmeno c-1) 

 

      Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  

 

      návrh majetkovo-právneho vysporiadania  

      pozemku, podaný  Zoltánom Takácsom, Kostolná 

      217,  Veľký Bieľ na parcelách 493/2, 496 a 494 

      za navrhovanú cenu 130 €/m
2 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  písmeno c-2) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

      Majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov na

      parcelách 493/2, 496 a 494 so všetkými  

      podielovými vlastníkmi dotknutých pozemkov. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

d) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – Elena Sebőková 
 

Pán starosta prečítal ţiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy, podanú Elenou Sebőkovou, ktorá 

sa týkala  prenájmu pozemku pod stánkom Kvetinárstva na Hlavnej ulici. Pani Sebőková 

skončila svoje podnikanie. Ukončenie nájomného vzťahu ţiada k 31.12.2022. 

Pán starosta navrhol ţiadosti vyhovieť. 

 

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  písmeno d) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

      ukončenie nájomnej zmluvy s Elenou Sebőkovou, 

      bytom Budovateľská č. 1110/2, Veľké Úľany, 

      ktorej predmetom bol nájom pozemku pod  
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      Kvetinárstvom na ulici Hlavnej z dôvodu  

      ukončenia podnikania k 31.12.2022 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

 

e) Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku  

 

Pán starosta prečítal ďalšiu ţiadosť, ktorá sa týkala prenájmu pozemkov pod predmetným 

stánkom Kvetinárstva na Hlavnej ulici. Ţiadosť podala firma MAXUM s.r.o., v zastúpení 

konateľa Zoltána Máriša. Firma odkúpila stánok kvetinárstva od Eleny Sebőkovej 

a v budúcnosti plánuje pokračovať v činnosti kvetinárstva a darčekovej predajne na Hlavnej 

ulici. Pán starosta ešte dodal, ţe obec nemôţe priamo prenajímať pozemky, ale najprv musí 

zverejniť zámer prenájmu. V tomto prípade sa jedná o dôvod hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko firma MAXUM, s.r.o. odkúpila stánok Kvetinárstva, ktorý stojí na predmetnom 

pozemku od predošlej majiteľky. Jedná sa o výmeru cca 70 m
2 

, ktorá bude spresnená  po 

vyhotovení geometrického plánu 

Zo strany poslancov neboli ţiadne pripomienky, preto členka návrhovej komisie prečítala 

návrh na uznesenie. 

  

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  písmeno e) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

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

neskorších predpisov zámer dlhodobého prenájmu pozemku, časť parcely KN-C č. 1133/2 

vo výmere cca 70 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe ţiadateľ: 

MAXUM  s.r.o. v zastúpení konateľom Zoltánom Márišom so sídlom Veľké Úľany, Školská 

594 prevádzku s objektom Kvetinárstva na ulici Hlavnej odkúpil od Eleny Sebőkovej 

a naďalej plánuje pokračovať s činnosťou ako predajňa - Kvety a Darčeky. Výmera pozemku 

bude upresnená po vyhotovení geometrického plánu.  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

 

f) Podanie žiadosti na základe výzvy Ministerstva kultúry SR na obnovu Kalvárie 

s názvom projektu „Zachráňme našu Kalváriu“ 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe Ministerstvo kultúry SR v programe „Obnovme si svoj 

dom“, podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok vypísala výzvu na podávanie ţiadosti. 

Obec sa rozhodla do tejto výzvy zapojiť projektom pod názvom „Zachráňme našu Kalváriu“. 

Naša Kalvária je zo všetkých pamätihodností jedinou zapísanou kultúrnou pamiatkou v obci, 

ktorá bola naposledy zrekonštruovaná v roku 2004, ale teraz uţ opäť potrebuje väčšiu 

rekonštrukciu.  Preto je nutné túto výzvu vyuţiť a podať ţiadosť o podporu projektu. Nakoľko 

projekt je uţ pripravený, obec je schopná do 13.12.2022 podať tento projekt. 
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Do diskusie sa prihlásil zástupca starostu Pavol Száraz, ktorý dodal, ţe nakoľko sa jedná 

o národnú kultúrnu pamiatku, k tomuto projektu je potrebné priloţiť stanovisko 

Pamiatkového úradu. Zamestnanci PÚ boli na prehliadke objektu a prisľúbili kladné 

stanovisko k projektu, zároveň súhlasili aj s komplexnou úpravou objektu. 

Nakoľko iné pripomienky uţ neboli, členka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  písmeno f) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

a) Podanie ţiadosti  na základe  výzvy Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného 

systému ministerstva v programe: Obnovme si svoj dom  podprogram : 1.1 Obnova 

kultúrnych pamiatok s názvom projektu: „ Zachráňme našu Kalváriu“ 

b) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu -  I. etapa 

obnovy: 190 773,77 EUR, II. etapa obnovy: 86 640,00  

Celkový rozpočet projektu : 277 413,77 EUR, z toho spolufinancovanie obce vo výške 

5 % , t.j. 13 870,70 EUR 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

g) Plán verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023 

Pán starosta informoval poslancov o navrhnutých termínoch plánovaných verejných zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. V roku 2023 je naplánovaných 7 verejných zasadnutí, a to v januári, 

marci, máji, júni, septembri, novembri a decembri. 

 

Po odznení návrhu členka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 13-OZ/2022  bod č.  12,  písmeno g) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

      plán verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

      v roku 2023 nasledovne:18.01.2023, 22.03.2023, 

24.05. 2023, 14.06.2023, 13.09.2023,15.11.2023, 

     13.12.2023 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 10 poslancov. 

 

h) Informácie starostu 
 

V tomto bode pán starosta v prvom rade upriamil pozornosť všetkých prítomných 

a prostredníctvom kamery aj občanov obce na termín referenda, ktoré sa má uskutočniť dňa 

21. januára 2023. Dodal, ţe obci budú tak ako zvyčajne 4 okrskové komisie s 5+1 členmi. 
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Z politických strán vyuţili svoje právo delegovať členov do týchto komisií len dve 

a ostatných členov a zapisovateľov delegoval pán starosta.  

Ďalej informoval poslancov a obyvateľov o termínoch jednotlivých podujatí: 

10. decembra bude chodiť po obci Mikuláš (tu sa zmenil termín, pôvodne bol 3.12.) 

15.decembra – stretnutie s dôchodcami na Nových Osadách – v časti Sedín o 12.00 hodine 

15. decembra – plánované verejné zasadnutie OZ 

22. decembra – Stretnutie s občanmi so ZŤP 

22. decembra - Vianoce s občanmi na námestí obce 

24. decembra – Vianoce s dychovým súborom Veľkoúľančanka – dychový súbor bude chodiť 

po obci - tu upriamil pozornosť občanov obce,  ţe sa jedná o krásnu vyše 40 ročnú tradíciu 

a bolo by dobré, keby obyvatelia obce uctili členov súboru s tým, ţe vyjdú zo svojich domov 

a privítajú členov súboru 

14. januára 2023 – bude halový turnaj vo futbale o „Pohár starostu obce“ 

18. januára -  plánované verejné zasadnutie OZ 

 

K bodu 13. programu – Diskusia 

 

Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Kristián Lipták. Informoval poslancov o tom, ţe 

kúrenie v školách uţ prebieha podľa nového systému, na ktorý sú napojené obidve budovy 

školy, telocvične a školskej jedálne. Prvé dva týţdne boli skúšobné a uţ sa ukázalo, ţe tam 

došlo k značným úsporám, nakoľko kúrenie vo všetkých triedach – miestnostiach sa dá 

regulovať individuálne. Ukázalo sa, ţe niektoré miestnosti boli zbytočne prekurované. Došlo 

aj na rôzne anomálie, ako neizolované vedenia, respektíve opačné  zapojenie radiátorov. 

Niektoré chyby sa musia ešte odstrániť, ale podľa neho toto nové vykurovanie funguje veľmi 

dobre. 

Pán starosta reagoval na opačné zapojenie, ţe to bude promptne riešiť. Dodal ešte, ţe takéto 

kúrenie je ešte naplánované na obecnom úrade, v kultúrnom dome, v dome sluţieb, ako aj na 

športovom ihrisku.  

Kristián Lipták ešte pripomenul, ţe všade sa dajú vypracovať cenové ponuky, ktoré sú 

zadarmo. 

Pán starosta sa opýtal, či má niekto ďalšie diskusné príspevky. Nakoľko sa uţ nikto 

neprihlásil, dodal, ţe na pracovnom zasadnutí mali poslanci veľa otázok, pracovné stretnutie 

bolo pestré a veľa vecí si navzájom aj vysvetlili.  

Následne ukončil tento bod rokovania. 

 

K bodu 14. programu – Záver 

 

Pán starosta v závere zasadnutia sa poďakoval za aktívny prístup poslancov k jednotlivým 

bodom. Dodal, ţe z hľadiska obyvateľov obce je úplne jedno, ţe kto za ktorú stranu 

kandidoval vo voľbách, všetci, on, ako starosta, ako aj 11 poslanci sú tu za obec a pre 

občanov. To, ţe niekedy nemajú rovnaký názor, neznamená, ţe neťahajú za jeden povraz.  

Musia si navzájom rešpektovať svoje názory a hlavne rešpektovať rozhodnutie väčšiny. On, 

ako starosta vţdy je za rozhodnutie väčšiny. Poslanci môţu mať iný názor, ako starosta, 
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a pokiaľ ho presvedčia o správnosti názoru poslancov, on to bude vţdy rešpektovať. Starosta 

a obecné zastupiteľstvo sú rovnocennými partnermi. Ani starosta nie je nadriadeným 

obecného zastupiteľstva, ani OZ nie je nadriadeným starostu. V obecnom zastupiteľstve 11 

poslancov rozhoduje v zbore, a vyslovil svoje presvedčenie, ţe aj v tomto volebnom období si 

poslanci navzájom budú rešpektovať názory aj druhých. On, ako starosta obce má to trochu 

jednoduchšie, lebo nemusí sa deliť o svoj názor inými. Má síce právomoc, ale aj veľkú 

zodpovednosť.   

Dodal, ţe uţ šesť volebných období riadil túto obec, ktorá je veľmi krásna, pekná, ktorú nám 

iní právom závidia. Poprosil poslancov, aby ju spoločne chránili a svojimi rozhodnutiami 

zveľaďovali aj v tomto volebnom období. Aby občania obce boli tieţ hrdí na svoju obec. 

Záverom sa poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

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

       prednostka OcÚ          starosta obce    

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Kristián Lipták   ........................................................................ 

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

 

 

 

 

 

Zasadnutie prebiehalo od 18:05 do 21,00 hodiny.  

Za správnosť: Alţbeta Szárazová 

 


