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U Z N E S E N I E 

 

z 2. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 15. decembra 2022 

________________________________________________________________ 

      

     

        Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom  2. plánovanom zasadnutí  dňa 

15. decembra 2022 prerokovalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma 

nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022  bod č. 4. 

 

a) schvaľuje   

 

Členov komisie finančnej a správy obecného majetku v zložení:  Mgr. Ildikó Danišová, 

Kristián Lipták, Mgr. Zuzana Metzner, MBA, Andrea Tornyaiová, Irena Sebőková, Marta 

Križanová a Mgr. Michaela Babóš 

 

b) schvaľuje  

 

Členov komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti v zložení: Iveta 

Šafáriková, Edita Vinczeová, Mgr. Zuzana Heribanová Gőghová, Viera Manczalová, Iveta 

Apponyiová,  Mgr. Erika Mucsková a Valéria Hanzelová. 

 

c/ schvaľuje  

 

Členov komisie výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu v zložení: 

Kristián Lipták, Ing. Pavol Száraz, Zoltán Lencsés, Bc. Sandra Machová, JUDr. Ján 

Schweitzer, Jozef Kovács a Peter Viczián  

 

d/ schvaľuje   

 

Členov komisie pre verejný poriadok a  pre organizáciu miestnej samosprávy  v zložení: Mgr. 

Katarína Sztraková,  Mgr. Klaudia Vincze Anghely, PhDr. Jozef Bicsan, JUDr. Ján 

Schweitzer,  Mgr. Zuzana Metzner MBA, Ladislav Kiss, Tomáš Strukely.    

 

e/ schvaľuje   

 

Členov komisie školstva a vzdelávania v zložení: Mgr. Katarína Sztraková, Andrea 

Tornyaiová, Mgr. Ingrid Winklerová, Mária Vargová, Cyntia Pudmerická, PaedDr. Alžbeta 

Švardová a Mgr. Erika Tornyaiová 
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f/ schvaľuje   

 

Členov komisie kultúry a mládeže v zložení: Alžbeta Szárazová, Alžbeta Prágaiová, Ľudovít 

Hanzel, Katarína Kovácsová, Tomáš Strukely, Ferdinand Kováč a Vanesa Danišová    

 

g/ schvaľuje  

 

Členov komisie pre šport a telesnú výchovu v zložení: Iveta Apponyiová,  Vladimír 

Borovský, Mgr. Zoltán Lencsés, Viera Manczalová, József Sztraka, Ján Tornyai a Mgr. Ingrid 

Winklerová   

 

h)  berie na vedomie  

 

     správu o vykonaní auditu odpadového hospodárstva obce   

 

i)   berie na vedomie  

 

     informáciu poriadkovej služby o dodržiavaní VZN č. 3/2020 o parkovaní na verejných  

    priestranstvách  

 

 

Uznesenie č. 15-OZ/2018  bod č.7. 

 

 schvaľuje   

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2022 o miestnych daniach 

 

Uznesenie č. 16-OZ/2022 bod č. 8. 

 

 schvaľuje  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Uznesenie č. 17-OZ/2022 bod č. 9 

 

schvaľuje  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Veľké Úľany 
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Uznesenie č. 18-OZ/2022 bod č. 10 

 

a/  schvaľuje   

 

Programový rozpočet obce Veľké Úľany na  rok 2023 

 

b/  berie na vedomie 

 

Programový rozpočet obce Veľké Úľany na roky 2024-2025  

 

c/  berie na vedomie  

 

  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Veľké Úľany na  

  roky 2023-2025 v zmysle § 18f/ písm. c/  

 

d/  schvaľuje         

 

Rozpočet  príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Veľké Úľany na  rok 2023  

 

 

Uznesenie č. 19-OZ/2022 bod č. 11 

 

a) schvaľuje  

 

Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany podľa skutočného plnenia k 31.12.2022. 

 

b) schvaľuje  

 

tvorbu opravných položiek  k hmotnému majetku a pohľadávkam obce za rok 2022. 

 

Uznesenie č. 20 -OZ/2022 bod č. 12 

 

 schvaľuje  

 

Návrh zápisu do obecnej kroniky  rok  2020 

 

Uznesenie č. 21 -OZ/2022 bod č. 13 

 

schvaľuje  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany  na 1. polrok 2023 
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Uznesenie č. 22 -OZ/2022 bod č. 14  písm. a) 

 

  vymenúva 

 

1/   Za člena školskej rady Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda 

poslankyňu:   Bc. Sandru Machovú    

 

2/ Za člena školskej rady Základnej školy Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom 

maďarským – Borsos Mihály Alapiskola,   : 

poslankyňu Mgr. Lancz Bózsing Katalin a poslanca  Ing. Pavla Száraza 

 

 

Uznesenie č. 22 -OZ/2022 bod č. 14  písm. b) 

 

1) berie na vedomie   

 

Návrh sociálnej komisie a zdravotnej pri obecnom zastupiteľstve a starostu obce na 

vyhlásenie dobrovoľnej verejnej finančnej zbierky na prospešný účel v oblasti ochrany 

zdravia pre obyvateľa obce Veľké Úľany s ťažkým zdravotným postihnutím, Zoltána Kissa, 

bytom Školská 731/67, Veľké Úľany  z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu 

doplatku za špeciálny liek . 

 

2)  v y h l a s u j e 

 

 v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom  

 zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o  

 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.  

 dobrovoľnú finančnú zbierku na prospešný účel v oblasti ochrany zdravia pre obyvateľa             

 obce Veľké Úľany  s ťažkým zdravotným postihnutím, Zoltána Kissa, bytom Školská 731/67,    

Veľké Úľany  z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu doplatku za špeciálny 

liek  

s nasledovnými podmienkami: 

 

Vyhlasovateľ:   Obec Veľké Úľany , so sídlom   Hlavná 5748, 925 22 Veľké Úľany , IČO: 

00306282 

 

Usporiadateľ zbierky: Obec Veľké Úľany na území obce  Veľké Úľany  

 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Získanie finančných prostriedkov na prospešný účel v oblasti 

ochrany zdravia pre obyvateľa obce Veľké Úľany s ťažkým zdravotným postihnutím  – 

Zoltána Kissa z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu  doplatku za špeciálny 

liek 

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky:  od 19.12.2022 do 31.12.2022 

 

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky: 
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1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Veľké Úľany vedený vo VÚB banke , 

a.s. s. , číslo IBAN: SK020200 0000 0027 2399 1353, VS:19122022  s poznámkou: 

zbierka. 

2. Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením  

 ,,Dobrovoľná verejná finančná zbierka pre obyvateľa obce Veľké Úľany s ťažkým 

zdravotným postihnutím Zoltána Kissa“ 

 

počas stanovených dní na Obecnom úrade vo Veľkých Úľanoch , v Kultúrnom dome 

vo Veľkých Úľanoch   a na verejných priestranstvách na území obce Veľké Úľany. 

 

          Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:  

 na Obecnom úrade :  v stránkových dňoch  

 v Kultúrnom dome :  v pracovných dňoch  

 na verejných priestranstvách na území obce dňa 22.12.2022 na verejnom podujatí : 

„ Vianočné stretnutie občanov“ 

 

Osoby zodpovedné za konanie zbierky : 

- Ing. František Gőgh, DBA, starosta obce  

- Mgr. Ildikó Danišová, poslankyňa OZ, predsedníčka sociálnej komisie  

- Mgr. Zuzana Metzner, MBA, prednostka Obecného úradu  

- Mgr. Erika Mucsková, členka sociálnej komisie 

- Alžbeta Prágaiová, riaditeľka kultúrneho strediska 

 

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:  

Vyúčtovanie zbierky vykoná: starosta obce. O priebehu a výsledku dobrovoľnej verejnej 

zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému 

zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Veľké Úľany , ktoré sa 

uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom 

rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou verejnou zbierkou budú použité na 

účel, na ktorý bola dobrovoľná verejná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných 

prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce. 

 

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude 

zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve.  
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Uznesenie č. 22 -OZ/2022 bod č. 14  písm. c) 

 

schvaľuje  

 

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

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa dlhodobý prenájom pozemku, 

časť parcely KN-C č. 1133/2, novovytvorená KN-C parcela č. 1133/30 vo výmere 25 m² 

a KN-C parc. č. 1133/29 vo výmere 41 m².  Celková výmera pozemku : 66 m², na  dobu určitú 

so 6 mesačnou výpovednou dobou.  

Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom,  že žiadateľ: MAXUM  s.r.o. v zastúpení 

konateľom Zoltánom Márišom so sídlom Veľké Úľany, Školská 594 prevádzku s objektom 

Kvetinárstva na ulici Hlavnej odkúpil od bývalej majiteľky Eleny Sebőkovej a naďalej 

plánuje pokračovať s činnosťou ako predajňa - Kvety a Darčeky.  

Cena nájmu: 20 €/m
2
/rok. 

   

 

 

 

 

   

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

         prednostka OcÚ                                                     starosta obce  

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Pavol Száraz  ........................................................... 

 

Zoltán Lencsés  ........................................................... 

 

 

 

 

 
 


