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Z Á P I S N I C A 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, konaného dňa  

15. decembra 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: občania obce podľa prezenčnej listiny  

 

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia  

 

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

konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných všetkých 11poslancov. Ďalej 

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

návrh na program 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. Návrhy a pripomienky občanov 

6. Interpelácia poslancov 

7. VZN č. 7/2022 o miestnych daniach 

8. VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 

9. VZN č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na reţijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Veľké Úľany   

10. Návrh Programový rozpočet obce Veľké Úľany na obdobie 2023-2025 a rozpočet PO 

a RO na rok 2023 

11. Návrh zmeny rozpočtu obce k 31.12.2022 

12. Návrh zápisu do obecnej kroniky rok 2020 

13. Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver  
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Poţiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Nakoľko neboli ţiadne 

pripomienky, dal hlasovať o prijatí programu.  

 

Poslanci návrh schválili jednohlasne. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov 

 

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 Pavla Száraza a Zoltána Lencsésa.  

 

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie:  

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ritu Bicsan Sztraka, Kristiána Sercela 

a Zoltána Borovského 

 

Poslanci návrh schválili jednohlasne. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov 

 

K bodu 4. programu – Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce previedol kontrolu uznesení z 1. zasadnutia OZ a konštatoval, ţe na prvom 

plánovanom zasadnutí bola uloţená jedna úloha pre všetkých predsedov komisií predloţiť 

návrh na členov komisií, v počte 7. 

Jednotliví predsedovia predloţili návrh nasledovne: 

Ing. Pavol Száraz, predseda komisie finančnej, správy obecného majetku navrhol za členov 

komisie: Mgr. Ildikó Danišovú, Kristiána Liptáka Martu Kriţanovú, Andreu Tornyaiovú, 

Mgr. Zuzanu Metzner, MBA, Irenu Sebőkovú a Mgr. Michaelu Baboš. 

Mgr. Ildikó Danišová, predsedníčka komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej 

starostlivosti navrhla do komisie bývalých členov s pripomienkou, ţe sa im veľmi dobre 

spolupracovalo aj v minulom volebnom období: Ivetu Šafárikovú, Editu Vinczeovú, Mgr. 

Zuzanu Heribanovú Gőghovú, Vieru Manczalovú, Ivetu Aponyiovú, Mgr. Erika Mucskovú 

a Valériu Hanzelovú. 

Zoltán Borovský, predseda komisie výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu 

navrhol za členov komisie: Kristiána Liptáka, Ing. Pavla Száraza, Zoltána Lencsésa, Bc. 

Sandru Machovú, JUDr. Jána Scweitzera, Jozefa Kovácsa a Petra Vicziána.  

Mgr. Katalin Lancz Bózsing, predsedníčka komisie pre verejný poriadok a pre organizáciu 

miestnej samosprávy navrhla za členov komisie: Mgr. Katarínu Sztrakovú, Mgr. Klaudiu 

Vincze Anghely, PhDr. Jozefa Bicsana, Mgr. Zuzanu Metzner, MBA, JUDr. Jána Schweitzera 

Ladislava Kissa a Tomáša Strukelyho 

Mgr. Rita Bicsan Sztraka, predsedníčka komisie školstva a vzdelávania navrhla členov 

komisie nasledovne: Mgr. Katarínu Sztrakovú, Andreu Tornyaiovú, Mgr. Ingrid Winklerovú 

Máriu Vargovú, Cyntiu Pudmerickú , PaedDr. Alţbetu Švardovú, Mgr. Eriku Tornyiovú. 

Kristián Sercel, predseda komisie kultúry a mládeţe navrhol za členov: Alţbetu Szárazovú, 

Alţbetu Prágaiovú, Ľudovíta Hanzela, PaedDr. Katarínu Kovácsovú, Ferdinanda Kováča, 

Tomáša Strukelyho a Vanesu Danišová.  



3 

 

Zoltán Lencsés predseda komisie športu a telesnej výchovy navrhol: Ivetu Apponyiovú, 

Vladimíra Borovského, Mgr. Zoltána Lencsésa, Vieru Manczalovú, Józsefa Sztraku, Jána 

Tornyaiho a Mgr. Ingrid Winklerovú  

 

Pán starosta sa opýtal prítomných, či majú pripomienky predloţeným návrhom. Nakoľko 

z poslancov nikto nemal iné pripomienky, pán starosta poţiadal člena návrhovej komisie 

o prečítanie návrhu na uznesenie jednotlivo na všetky komisie: 

Návrh na uznesenia prečítal člen návrhovej komisie Kristián Sercel. 

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno a): 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

členov komisie finančnej a správy obecného majetku v zloţení: 

Mgr. Ildikó Danišová, Kristián Lipták, Mgr. Zuzana Metzner, 

MBA, Andrea Tornyaiová, Irena Sebőková, Marta Kriţanová, 

a Mgr. Michaela Babóš. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno b): 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

členov komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej 

starostlivosti v zloţení: Iveta Šafáriková, Edita Vinczeová, Mgr. 

Zuzana Heribanová Gőghová, Viera Manczalová, Iveta 

Aponyiová a Mgr. Erika Mucsková. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno c): 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

členov komisie výstavby, ţivotného prostredia a cestovného 

ruchu v zloţení: Kristián Lipták., Ing. Pavol Száraz, Zoltán 

Lencsés, Bc. Sandra Machová, JUDr. Ján Schweitzer, Jozef 

Kovács a Peter Viczián  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno d): 

     

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

členov komisie pre verejný poriadok a pre organizáciu miestnej 

samosprávy v zloţení: Mgr. Katarína Sztraková, Mgr. Klaudia 
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Vincze Anghely, PhDr. Jozef Bicsan, JUDr. Ján Schweitzer, Mgr. 

Zuzana Metzner, MBA Ladislav Kiss a Tomáš Strukely  

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno e): 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

členov komisie školstva a vzdelávania v zloţení: Mgr. Katarína 

Sztraková, Andrea Tornyaiová, Mgr. Ingrid Winklerová, Mária 

Vargová, Cyntia Pudmerická, PaedDr. Alţbeta Švardová a Mgr. 

Erika Tornyiová  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno f): 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

členov komisie kultúry a mládeţe v zloţení: Alţbeta Szárazová, 

Alţbeta Prágaiová, Ľudovít Hanzel, PaedDr. Katarína 

Kovácsová, Tomáš Strukely, Ferdinand Kováč a Vanesa 

Danišová 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

  

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno g): 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

    členov komisie športu a telesnej výchovy v zloţení: Iveta  

    Aponyiová, Vladimír Borovský, Mgr. Zoltán Lencsés, Viera 

    Manczalová, József Sztraka, JánTornyi a Mgr. Ingrid  

    Winklerová  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Pán starosta ďalej uviedol, ţe na 37. zasadnutí OZ bolo uloţené poriadkovej sluţbe obce 

podať správu o dodrţaní VZN č. 3/2020 o parkovaní v obci. On pôvodne plánoval túto správu 

prerokovať na januárovom zasadnutí, ale nakoľko na 1. zasadnutí bola poţiadavka 

o predloţení správy, člen poriadkovej sluţby túto správu spracoval a písomne podal na OcÚ 

za mesiace október, november a za december. 

Zároveň prečítal celú správu.  

Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý sa poďakoval pánovi 

Kissovi, ţe tieto kontroly a upozornenia vykonáva, zároveň mu poprial veľa sily a vytrvalosti 

pri tejto činnosti a vyjadril svoje presvedčenie, ţe aj vďaka tejto činnosti bude naša obec ešte 

krajšia. 
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Pán starosta reagoval na jeho diskusný príspevok v tom zmysle, ţe pán Kiss je 

zamestnancom obce a robí len svoju prácu. 

 Ďalej sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý sa opýtal, ţe za aké obdobie je vyhotovená táto 

správa, lebo sa v nej uvádza, ţe aj za mesiac december a je len 15. decembra. 

Pán starosta odpovedal, ţe správa je čiastočne aj za december. Úloha bola daná v tom 

zmysle, ţe správa sa bude podávať kaţdé 2 mesiace. Na januárovom zasadnutí nebude takáto 

správa, ale na marcovom bude podaná správa za 2 a pol mesiaca, a potom uţ pravidelne za 

kaţdé 2 mesiace, ako bude zasadať OZ. 

Poslankyňa Katalin Lancz Bózsing sa tieţ poďakovala za odvedenú prácu poriadkovej 

sluţby na tomto úseku, zároveň upriamila pozornosť na nedobrú situáciu na ulici 1. Mája, kde 

je veľmi úzka ulica a stojí tam veľa vozidiel.  

Pán starosta odpovedal, ţe sa s touto otázkou zaoberali aj na pracovných poradách vedúcich 

zamestnancov. Veľký problém robí aj parkovanie nákladných vozidiel. Dodal, ţe tejto otázke 

budú venovať ešte väčšiu pozornosť. 

Nakoľko k tejto téme uţ neboli ďalšie pripomienky, pán starosta poţiadal člena návrhovej 

komisie o prečítanie návrhu na uznesenie 

  

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno i) 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

informáciu poriadkovej sluţby o dodrţiavaní VZN č. 3/2020 

 o parkovaní na verejných priestranstvách  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.  

 

Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

V tomto bode pán starosta ešte uviedol, ţe bola uloţená aj úloha na vypracovanie auditu 

odpadového hospodárstva obce. Túto správu vypracoval pán Zsolt Farkas, referent ţivotného 

prostredia a kaţdý poslanec dostal správu písomne. Pán starosta sa opýtal poslancov, či majú 

nejaké otázky, alebo pripomienky k auditu odpadového hospodárstva.  

Ako prvý sa prihlásil poslanec Zoltán Máriš, ktorý uviedol, ţe po prečítaní správy mal 

niekoľko otázok na pána referenta, ktorý mu písomne aj odpovedal. Ešte mal pripomienku na 

zber separovaného odpadu pri nájomných bytoch, ţe tam separovanie nie je doriešené pre 

nedostatok kontajnerov. 

Pán starosta konštatoval, ţe zo strany referenta ţivotného prostredia úloha bola splnená, 

nakoľko audit bol vypracovaný. Na otázky nie je povinný, ani nemôţe ihneď odpovedať, lebo 

má aj iné povinnosti a rozpracované rôzne záleţitosti. Napríklad v posledných dňoch 

zabezpečoval aj výsadbu 80 stromov.  

Ďalej sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý povedal, ţe aj on mal k uvedenej správe 

niekoľko otázok, na ktoré ešte nedostal odpoveď. 

Pán starosta odpovedal, ţe poslanci úlohy by mali ukladať v zbore, ako sa aj rozhodujú. Po 

obdrţaní jednotlivých správ môţu na zasadnutiach klásť otázky, respektíve povedať svoje 

pripomienky, alebo aj ukladať úlohy, ale spoločne, nie jednotlivo. 
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Poslanec Lipták ešte dodal, ţe nakoľko úlohou bolo vypracovanie všeobecnej analýzy, on 

povaţuje túto úlohu za splnenú.  

Nakoľko uţ iné pripomienky neboli, člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie 

k tomuto bodu. 

 

Uznesenie č. 14-OZ/2022 bod č. 4, písmeno h) 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu o vykonaní auditu odpadového hospodárstva  

 

Uznesenie bolo nadpolovičnou väčšinou schválené. Za hlasovalo 9 poslancov, 2 poslanci 

sa hlasovania zdržali (Ján Rudolf a Pavol Száraz).  

 

Správa o vykonaní auditu odpadového hospodárstva tvorí prílohu zápisnice. 

 

Pán starosta uviedol, ţe na 37. zasadnutí odznela ešte úloha pre Obecný úrad, ktorá bola 

v rámci interpelácii poslancov zopakovaná aj na 1. plánovanom zasadnutí OZ, napísať výzvy 

obyvateľom, ktorí neodvádzajú daţďovú vodu na vlastný pozemok. Na túto problematiku bol 

zaslaný dotaz právnikovi obce. Vo svojej odpovedi JUDr. Mária Sotolářová doslovne 

napísala: „Uvedený postup je moţný formou štátneho stavebného dohľadu, kde tento bude 

vykonaný vo všetkých prípadoch kde dochádza k porušeniu. Výstupom zo štátneho  

stavebného dohľadu bude potom rozhodnutie, ktorým sa uloţí vlastníkom zdrţať sa takéhoto 

konania.“ 

Poslanec Kristián Lipták sa opýtal, ţe aký je ďalší postup pri tejto záleţitosti.  

Pán starosta odpovedal, ţe niekto musí podať podnet na stavebný úrad, ktorý potom musí 

vykonať dohľad.  

Kristián Lipták ešte dodal, ţe to vyplýva aj zo zákona. 

Pán starosta uviedol, ţe to je zákon, ktorý sa má uplatňovať spätne. Pokiaľ pán poslanec 

chce, môţe podať podnet na stavebný úrad. On sám nebude tlačiť na občanov. Domy, ktorých 

sa to týka boli postavené pred schválením predmetného zákona. Obyvatelia, ktorých sa to týka 

sú hlavne starší ľudia. 

Nakoľko v tomto bode uţ iné pripomienky neboli pán starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

K bodu 5. programu – Návrhy a pripomienky občanov 

 

Pán starosta informoval poslancov, ako aj cestou kamery občanov, ţe v tomto bode by mohli 

vystúpiť občania, ktorí by prišli na zasadnutie OZ a poloţiť svoje otázky. Keď prídu občania 

na zasadnutie poslanci, ako aj pán starosta radi vypočujú ich názor. V ostatných bodoch 

rokovania by občania uţ nemali diskutovať. Slovo im môţe byť udelené v ojedinelých 

prípadoch, ale nemusí byť vyuţitá táto moţnosť.  

Nakoľko z občanov boli prítomní len zamestnanci obce, ktorí nevyuţili toto právo pán 

starosta ukončil tento bod rokovania. 
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K bodu 6. programu – Interpelácia poslancov 

 

Pán starosta otvoril ďalší bod rokovania - interpeláciu poslancov a poţiadal poslancov, aby 

predniesli svoje interpelácie. Zdôraznil, ţe v tomto bode môţu poslanci interpelovať čo sa 

týka kompetencií starostu obce, prednostky obecného úradu, respektíve hlavnej kontrolórky. 

Ako prvý sa prihlásil Kristián Lipták, ktorý uviedol, ţe obec síce dostala písomnú odpoveď 

na reklamáciu ohľadne opráv na Cyklotrase I., ale podľa jeho názoru opravy ešte stále nie sú 

dostačujúce . Navrhol, aby plánované stretnutie poslancov a dodávateľa firmy, ako aj osobná 

kontrola prebehla na tejto cyklotrase. Pán starosta následne prečítal celý protokol o odstránení 

reklamačných vád.  

Zároveň sa dohodli, ţe po spoločnej kontrole komisia výstavby ţivotného prostredia 

a cestovného ruchu na najbliţšie zasadnutie pripraví stanovisko k predmetnej veci. 

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

 

K bodu 7. programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2022 

o miestnych daniach 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe návrh VZN bol riadne podľa zákona zverejnený na 

internetovej stránke obce, ako aj na úradnej tabuli obce. Poslanci návrh dostali dostatočnom 

časovom predstihu, ako aj dôvodovú správu k nej. Pripomienky k návrhu mala hlavná 

kontrolórka obce, ktoré boli zapracované do tohto návrhu VZN č.7/2022. Ďalej prečítal 

dôvodovú správu, vypracovanú referentkou správy daní a poplatkov v nasledovnom znení: 

„Predmetný návrh VZN obce Veľké Úľany vychádza z platného Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2020 za rok 2021 a je upravené nasledovne : 

sadzba dane za nehnuteľnosť sa zvýši o 20% (KÚ Veľké Úľany a KÚ Nové Osady) 

- pozemky 

- stavby 

- byty a nebytové priestory 

Ďalej aktualizuje číslo VZN a dátum splatnosti a účinnosti.“ 

  

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý uviedol, ţe on nesúhlasí s tým, aby obec 

ľudí zaťaţovala s ďalšími výdavkami, nakoľko toto VZN rieši zvýšenie daní v obci. Nebolo 

by dobré, keď aj tak je vysoká inflácia a ceny sa zvyšujú, aby aj obec zvýšila dane. 

Pán starosta odpovedal, ţe teraz uţ nie je moţné dať pripomienky k VZN, tie mali byť 

podané 3 dni pred rokovaním OZ. 

Následne poţiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie k tomuto bodu, 

tak ako bolo pôvodne navrhnuté.  

 

Uznesenie č. 15-OZ/2018 bod č.7. 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

      Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2022 

      o miestnych daniach 
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Za hlasovalo 8 poslancov, 3 poslanci boli proti (Sandra Machová, Kristián Lipták, a Ján 

Rudolf). 

Pán starosta konštatoval, že návrh VZN č. 7/2022 prešiel. Uznesenie bolo s trojpätinovou 

väčšinou hlasov poslancov schválené. 

 

Zároveň konštatoval, ţe nakoľko pôvodný návrh VZN prešiel, nie je potrebné hlasovať 

o ďalšom návrhu. 

Opätovne sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý poznamenal, ţe on dal návrh, aby sa dane 

nezvyšovali. Ďalej mal otázku, ţe aký by bol postup, keby VZN o miestnych daniach nebolo 

na tomto zasadnutí schválené. 

Pán starosta odpovedal, ţe keby nebolo schválené VZN o daniach na rok 2023, tak obec 

v roku 2023 by nemohla vyberať dane. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 a dôvodová správa tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu 8. programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2022 

o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Pán starosta predloţil ďalší materiál na rokovanie, a to VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku 

za rozvoj. Poznamenal, ţe návrh VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na internetovej 

stránke obce. 

Uviedol, ţe obec v tomto VZN navrhuje zvýšenie poplatku o 100 %, čo znamená, ţe namiesto 

10 € za m
2 

, by to bolo v roku 2023 – 20 €/m
2. 

na bývanie. 

Do diskusie sa ako prvá prihlásila poslankyňa Sandra Machová, ktorá navrhla zvýšenie 

miestneho poplatku za rozvoj o 50%.  

Jej návrh podporil aj poslanec Zoltán Máriš. 

Ďalej sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý navrhol, aby sa poplatok za rozvoj v roku 2023  

nezvyšoval.  

Pán starosta k jednotlivým pripomienkam dodal, ţe príjem z poplatku za rozvoj sa kaţdý rok 

musí pouţiť na rozvoj obce, napríklad na vybudovanie chodníkov a podobne, a na konci roka 

musí podať správu o pouţití poplatku za rozvoj. Ešte dodal, ţe v okolitých obciach je tento 

poplatok výrazne vyšší, on pozná presne napríklad Jánovce, kde je tento poplatok 35 €/m
2 

.  

Do diskusie sa ďalej prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý uviedol, ţe nový rozpočet uţ 

počíta so zvýšením tohto poplatku. Teraz ešte nepoznáme ako sa bude vyvíjať výstavba 

nových domov, ale podľa jeho názoru zvýšenie o 50 % by bolo dostačujúce na naplnenie 

príjmovej časti rozpočtu. 

Nakoľko sa do diskusie uţ nikto neprihlásil, pán starosta konštatoval, ţe odzneli tri návrhy 

o ktorých sa bude hlasovať. 

Najprv dal hlasovať o pôvodnom návrhu, zvýšenie poplatku za rozvoj o 100 %. Návrh na 

uznesenie prečítal člen návrhovej komisie.  
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Za hlasoval 1 poslanec (Zoltán Lencsés), 9 poslanci boli proti a 1 poslanec sa hlasovania 

zdržal (Pavol Száraz). 

Pán starosta konštatoval, že tento návrh neprešiel. 

 

Následne dal hlasovať o ďalšom návrhu, o zvýšenie poplatku o 50 %. 

 

Uznesenie č. 16-OZ/2022 bod č. 8. 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2022  

     o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Za hlasovalo 9 poslancov, proti boli 2 poslanci (Zoltán Lencsés a Ján Rudolf).  

Pán starosta konštatoval, že tento návrh prešiel trojpätinovou väčšinou poslancov 

a uznesenie bolo schválené. 

 

Nakoľko návrh o zvýšenie poplatku za rozvoj o 50 % prešiel, pán starosta o ďalšom návrhu, 

o nezvýšení poplatku uţ hlasovať nedal.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 a dôvodová správa tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu 9. programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady c ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké  

Úľany 

 

Pán starosta otvoril ďalší bod rokovania, konštatoval, ţe návrh VZN aj dôvodovou správou 

dostali poslanci dostatočnom časovom predstihu a zaoberali sa s ním aj na pracovnom 

zasadnutí. Návrh VZN bol riadne zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce. 

Zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil preto člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 17-OZ/2022 bod č. 9 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2022 o určení 

     výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

     príspevku na reţijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ 

     v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany 

  

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 tvorí prílohu zápisnice 
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K bodu 10. programu – Návrh programového rozpočtu obce Veľké Úľany na 

obdobie 2023-2025 a rozpočtov PO a RO na rok 2023  

 

Pán starosta otvoril ďalší bod a to prerokovanie návrhu rozpočtu obce a príspevkových 

a rozpočtových organizácií obce na rok 2023 a programový rozpočet na roky 2023-2025. 

Konštatoval, ţe aj tento materiál dostali poslanci v dostatočnom časovom predstihu 

a podrobne sa s ním zaoberali aj na pracovnom zasadnutí. 

Zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Ako prvý sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý dodal, ţe na pracovnom zasadnutí sa 

s rozpočtom dlho zaoberali, a nakoľko aj obec bude musieť šetriť škrtali, čo sa dalo. Zníţenie 

výdavkov bolo cca o 4,3 %. Prepracovaný materiál, ktorý dostali uţ počíta len so šetrením cca 

1,8 %. Mal otázku, ţe v ktorých poloţkách sa nedalo zníţenie uskutočniť – ako napríklad 

administratíva a úroky. 

Na jeho dotaz odpovedal Pavol Száraz, ktorý vysvetlil jednotlivé body výdavkovej časti 

rozpočtu aj tie, kde sa zníţenie dalo uskutočniť. Čo sa týka poloţky – Administratíva – sa 

zníţenie neuskutočnilo, lebo táto poloţka zahrňuje mzdy zamestnancov. A čo sa týka úrokov, 

tak tam sa tieţ nedá zníţiť hodnotu poloţky. 

Čo sa týka príjmovej časti dodal, ţe nakoľko štátny rozpočet ešte stále nie je prijatý, komisia 

a ekonomický úsek obecného úradu pri zostavovaní príjmovej časti rozpočtu vychádzali 

hlavne z odhadov.  

Do diskusie sa prihlásila hlavná kontrolórka obce, Mária Tomovičová a informovala 

poslancov o svojom stanovisku k rozpočtu obce na ďalšie obdobie.  

V závere svojho stanoviska konštatovala, ţe: 

„Návrh rozpočtu na rok 2023 je koncipovaný ako prebytkový. V rokoch 2024 a 2025 sa s 

vysokou mierou opatrnosti predpokladá s rovnakou koncepciou rozpočtu... 

Návrh rozpočtu bol sprístupnený 28.11.2022, ako aj súvisiace VZN, ktoré boli sprístupnené 

verejnosti dňa 28.11.2022 spôsobom v obci obvyklým t.j. ( úradná tabuľa, webové sídlo obce) 

v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej na 15 dní pred jeho schválením v OZ, v súlade s  

§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

Konštatujem, ţe predkladaný návrh rozpočtu na rok 2023 zabezpečuje financovanie 

základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu 

dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodrţiavania maximálnej hospodárnosti pri 

vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. 

Z vyššie uvedeného OZ vo Veľkých Úľanoch bude schvaľovať návrh rozpočtu v takej 

štruktúre, ako bol predloţený. 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkých 

Úľanoch návrh rozpočtu obce na rok 2023 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2024 -

2025 zobrať na vedomie.“ 

Po prednesení stanoviska hlavného kontrolóra uţ ďalšie pripomienky neboli a preto dal pán 

starosta hlasovať o uznesení k tomuto bodu. Najprv navrhol stanovisko hlavného kontrolóra 

zobrať na vedomie. Následne poţiadal člena návrhovej komisie o prečítaní jednotlivých 

bodov uznesenia k rozpočtom obce, PO a RO. 
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Uznesenie č. 18-OZ/2022 bod č. 10, písmeno c) 

 

      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

      stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

      viacročného rozpočtu obce Veľké Úľany na  

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

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

 

 

Uznesenie č. 18-OZ/2022 bod č. 10, písmeno a) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

      programový rozpočet obce Veľké Úľany na rok 

      2023 

 

Uznesenie bolo nadpolovičnou väčšinou poslancov schválené, za hlasovalo 8 poslancov, 1 

poslanec bol proti (Kristián Lipták), a 2 poslanci sa hlasovania zdržali (Sandra 

Machová, Ján Rudolf).  

Uznesenie č. 18-OZ/2022 bod č. 10, písmeno b) 

 

      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

      Programový rozpočet obce Veľké Úľany na roky 

      2024-2025  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Uznesenie č. 18-OZ/2022 bod č. 10, písmeno d) 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje     

      rozpočet príspevkových a rozpočtových  

      organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

      Veľké Úľany na rok 2023  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Návrhy rozpočtov obce, PO a RO, ako aj stanovisko hlavného kontrolóra tvoria prílohu 

zápisnice. 
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K bodu 11. programu – Návrh zmeny rozpočtu obce k 31.12.2022 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe vţdy pred koncom kalendárneho roka sa schvaľuje 

zmena rozpočtu podľa predpokladu k 31.12.2022. Zároveň poţiadal predsedu finančnej 

komisie o komentár ku zmenám. 

Poslanec Pavol Száraz konštatoval, ţe návrh zmien rozpočtu dostali poslanci elektronicky 

a poloţky boli na pracovnom zasadnutí podrobne vysvetlené a niektoré pripomienky, ktoré 

odzneli na pracovnom zasadnutí boli do zmeny rozpočtu zapracované. Ďalej pripomenul, ţe 

poslanci dostali aj návrh opravných poloţiek, ktorý sa má na tomto zasadnutí tieţ schváliť. 

Do diskusie sa prihlásil Kristián Lipták, ktorý dodal, ţe ku koncu roka ešte budú určite 

drobné nepresnosti, lebo sa všetko nedá predpokladať, ale sa snaţili o to, aby údaje boli čo 

najpresnejšie. Dodal, ţe on osobne je rád, ţe sa stal členom finančnej komisie, lebo viac očí 

viac vidí. Ďalej sa poďakoval, ţe všetky návrhy boli veľmi promptne zapracované do 

rozpočtu obce. 

Starosta obce dodal, ţe či uţ rozpočet, alebo aj zmena rozpočtu boli spracované v takom 

prechodnom období, veď sa konali voľby, keď uţ komisie nepracovali, okrem toho aj 

ekonómka obce odchádza do dôchodku. Hlavnou úlohou však bude pokiaľ sa dá šetriť na 

všetkých úsekoch. 

Predseda finančnej komisie, Pavol Száraz ešte dodal, ţe finančná komisia aj počas roka 

viackrát ţiadala poslancov, aby dali svoje návrhy v časovom predstihu, respektíve svoje 

pripomienky aj v priebehu roka. Rozpočet je ţivý mechanizmus, s ktorým sa celý rok 

intenzívne pracuje. Novozaloţená finančná komisia začína svoju prácu uţ v mesiaci január 

2023. 

Pán starosta dodal, ţe jednotlivé komisie pracovali na začiatku predošlého volebného 

obdobia veľmi aktívne, ale v poslednom období táto práca trochu poľavila, aj z dôvodu 

rôznych objektívnych príčin. Vyslovil svoje presvedčenie, ţe novozvolené komisie budú 

pracovať tieţ veľmi aktívne, budú dávať svoje pripomienky k rozpočtom, a svojou aktívnou 

činnosťou prispejú k činnosti a rozvoji obce.  

Ďalej sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý mal poznámku, ţe hospodárenie obce za rok 

2022 bol prebytkový, takţe napriek tomu, ţe obec dobre hospodárila, obec zvyšuje na rok 

2023 dane.  

Pán starosta uviedol, ţe obec musí počítať v ďalšom roku so zvýšením ceny energií, ako aj 

ostatných komodít.  

Opätovne sa prihlásil Ján Rudolf a pripojil sa k poznámke poslanca Liptáka, tieţ sa 

poďakoval za to, ţe ich návrhy a pripomienky boli vypočuté a zapracované do rozpočtu obce. 

Úpravy boli promptne urobené. Konštatoval, ţe nakoľko obec hospodárila s prebytkom to 

znamená, ţe obec hospodári veľmi zodpovedne. Dodal tieţ, ţe teraz schváleným rozpočtom 

sa bude v priebehu roka viackrát pracovať, a rozpočet bude určite zmenený. 

Nakoľko uţ ďalšie pripomienky neboli pán starosta poţiadal o prednesení návrhov na 

uznesenie k tomuto bodu. 
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Uznesenie č. 19-OZ/2022 bod č. 11, písmeno a) 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany podľa skutočného 

     plnenia k 31.12.2022. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Uznesenie č. 19-OZ/2022 bod č. 11, písmeno b) 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     tvorbu opravných poloţiek k hmotnému majetku a  

     pohľadávkam obce za rok 2022. 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Návrh zmeny rozpočtu a tvorba opravných položiek k hmotnému majetku tvoria prílohu 

zápisnice.  

 

K bodu 12. programu – Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2020  

 

Pán starosta konštatoval, ţe návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2020, zoznam 

pomocného materiálu, ako aj stanovisko Komisie kultúry a mládeţe k návrhu obdrţali 

poslanci v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň otvoril diskusiu k návrhu. 

Nakoľko z poslancov nikto nemal pripomienky, pán starosta poţiadal člena návrhovej 

komisie o prečítanie návrhu uznesenia k tomuto bodu. 

 

Uznesenie č. 20 -OZ/2022 bod č. 12 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     návrh zápisu do obecnej kroniky rok 2020 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Návrh zápisu, zoznam pomocnej evidencie ku kronike a stanovisko komisie kultúry a mládeže 

tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 13. programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na I. polrok 2023 

 

Pán starosta poţiadal hlavnú kontrolórku o prednesenie návrhu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2023. 
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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 stavu vývoja dlhu obce a kontrola dodrţiavania na prijatie návratných zdrojov 

financovania. 

2.Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii – ZŠ Veľké 

Úľany. 

3.Kontrola spôsobu výberu a vyuţitia z miestneho poplatku za rozvoj – preverenie správnosti 

a úplnosti výberu miestneho poplatku a pouţitia výnosu z miestneho poplatku za rozvoj 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

4.Vyprcovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022. 

5.Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona č. 369/1990 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, poslanec Kristián Sercel prečítal návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 21 -OZ/2022 bod č. 13 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké 

     Úľany na 1. polrok 2023 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Po tomto bode rokovania pán starosta vyhlásil krátku prestávku. 

Prestávka od 19:35 hod. – 19,55 hod. 
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K bodu 14. programu – Rôzne 

 

Po skončení prestávky pán starosta otvoril ďalší bod rokovania – Rôzne 

 

a) Vymenovanie členov rady školy z radov poslancov 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe vo dvoch inštitúciách a to v Základnej škole Mihálya 

Borsosa s VJM – Borsos Mihály Alapiskola a v Materskej škole s VJM – Óvoda sa končí 

funkčné obdobie rady školy, do ktorej obecné zastupiteľstvo má menovať členov z radu 

poslancov. Na pracovnom zasadnutí boli navrhnutí do ZŠ s VJM Ing. Pavol Száraz a Mgr. 

Katalin Lancz Bózsing, a do rady školy pri MŠ s VJM Bc. Sandra Machová, ktorí svoju 

kandidatúru aj prijali. 

Nakoľko iné návrhy neboli pán starosta poţiadal člena návrhovej komisie o prečítanie 

návrhov uznesenia k tomuto bodu.   

 

Uznesenie č. 22 -OZ/2022 bod č. 14 písm. a - 1) 

 

       Obecné zastupiteľstvo vymenúva 

      za člena školskej rady Materskej školy  

      s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda 

      poslankyňu:  Bc. Sandru Machovú   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

Uznesenie č. 22 -OZ/2022 bod č. 14 písm. a - 2) 

 

      Obecné zastupiteľstvo vymenúva 

      za člena školskej rady Základnej školy Mihálya 

      Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským – 

      Borsos Mihály Alapiskola: poslankyňu Mgr. 

      Katalin Lancz Bózsing a poslanca Ing. Pavla 

      Száraza 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

b) Vyhlásenie verejnej finančnej zbierky 

 

Pán starosta informoval poslancov, ţe na pracovnom zasadnutí na návrh sociálnej komisie sa 

zaoberali s vyhlásením a zorganizovaním verejnej finančnej zbierky na prospešný účel 

v oblasti ochrany zdravia pre obyvateľa obce Veľké Úľany s ťaţkým zdravotným postihnutím, 

Zoltána Kissa, bytom Školská 731/67, Veľké Úľany z dôvodu nepriaznivého zdravotného 

stavu a z dôvodu doplatku za špeciálny liek. 
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Obecný úrad vypracoval podmienky vyhlásenia tejto verejnej zbierky, obsahom ktorého boli 

poslanci oboznámení.  

Nakoľko k predmetnému vyhláseniu neboli ţiadne pripomienky návrh na uznesenie prečítala 

členka návrhovej komisie Rita Bicsn Sztraka. 

 

Uznesenie č. 22 -OZ/2022 bod č. 14 písmeno b-1) 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

Návrh komisie sociálnej 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 ťaţkým zdravotným postihnutím, Zoltána Kissa, 

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

doplatku za špeciálny liek . 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

  

Uznesenie č. 22 -OZ/2022 bod č. 14 písmeno b-2) 

 

     Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje 

 

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 ťaţkým 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 ťaţkým 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: 

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. 
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2. Vloţením 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 

- Alţbeta 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 predloţená obecnému 

zastupiteľstvu na najbliţšom 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 pouţité na 

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

prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce. 

 

Správa o výsledku a pouţití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude 

zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom zastupiteľstve.  

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené, za hlasovalo všetkých 11 poslancov. 

 

c) Prenájom obecného pozemku po zverejnení zámeru 

 

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 dodal, ţe zámer prenájmu bol schválený na predošlom zasadnutí  OZ 

a riadne zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.  
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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. P vyhotovení Geometrického plánu sa jedná o výmeru cca 66 m
2 . 

Dodal, ţe pri 

schválení tohto prenájmu treba dať návrh aj na cenu prenájmu. 

Následne otvoril diskusiu na túto tému. 

Ako prvý sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý sa informoval, ţe aká bola cena 

doterajšieho prenájmu. 

Odpovedala hlavná kontrolórka, ktorá uviedla, ţe cena bola 424 €/rok. 

Pán starosta dodal, ţe pôvodne stanovená cena bola kaţdý rok valorizovaná podľa inflácie, 

zároveň navrhol, aby pri uzatvorení nájomnej zmluvy bola určená výpovedná doba 1 rok.   

Opätovne sa prihlásil Ján Rudolf, ktorý uviedol, ţe ročná výpovedná doba sa mu zdá veľmi 

dlhá a navrhol výpovednú dobu 6 mesiacov a stanoviť cenu ako ročný prenájom. 

Ďalej sa prihlásila poslankyňa Danišová, ktorá sa opýtala, ţe aká by tam bola cena, keby 

zostala pôvodná nájomníčka. 

Pán starosta odpovedal, ţe cena by tam zostala, len by bola kaţdý rok valorizovaná.   

Do diskusie sa prihlásil poslanec Zoltán Lencsés, ktorý navrhol, aby cena zostala taká, aká 

bola pôvodne, lebo poslanci aj tak plánujú prekontrolovať všetky nájomné zmluvy.  

Opätovne sa prihlásila poslankyňa Ildikó Danišová, ktorá navrhla, aby cena bola vyššia. 

Pán starosta urobil výpočet na m
2 

, podľa starej ceny, čo vyšlo cca na 17 €/m
2. 

Zároveň sa prihlásil opäť Zoltán Lencsés, ktorý uviedol, ţe nevedel, ţe podľa GO plánu sa 

teraz jedná o viac m
2 

, ako mala
 
 nájomníčka predtým, preto svoj návrh stiahol. 

Ďalej sa prihlásil zástupca starostu Pavol Száraz, ktorý navrhol ročný prenájom za 1 m
2 

20 

eur, čo znamená, ţe nájomné za rok za 66 m
2 

by bolo 1320 euro. 

Ďalší návrh mala poslankyňa Danišová, ktorá navrhla mesačné nájomné za celú plochu 100 

eur. 

Ďalej sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý uviedol, ţe nakoľko obec nemá precedens 

na takýto prenájom pozemku, on súhlasí a podporuje návrh pána zástupcu starostu, teda 20 

eur/ročne za 1 m
2
. 

Zo strany poslancov uţ ďalšie pripomienky neboli, preto členka návrhovej komisie prečítala 

návrh na uznesenie podľa prvého návrhu 20 €/m
2
/rok. 

 

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

 

     Obecné zastupiteľstvo 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,  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 bývalej majiteľky Eleny Sebőkovej a naďalej 

plánuje pokračovať s činnosťou ako predajňa - Kvety a Darčeky.  
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Cena nájmu: 20 €/m
2
/rok.

 

 

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

2 poslanci sa hlasovania zdržali (Zoltán Máriš a Ján Rudolf). 

Pán starosta konštatoval, že návrh bol schválený a preto o ďalšom návrhu už nedal 

hlasovať. 

 

K bodu 15. programu – Diskusia 

 

Pán starosta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu, do ktorej sa ako prvý sa prihlásil poslanec 

Kristián Lipták, ktorý upriamil pozornosť poslancov a cestou kamery aj občanov, ţe na 

webovej stránke obce je výzva na zaslanie pripomienok k návrhu dodatku č. 4/2022 

k územnému plánu obce. Termín je 9. január 2023.   

Ďalej sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý opätovne ocenil, ţe pripomienky a návrhy boli 

promptne zapracované do rozpočtu a zároveň poţiadal, aby pred zasadnutím dostávali 

materiály v zákonnej lehote, aby poslanci mali čas preštudovať jednotlivé materiály. Zároveň 

uviedol, ţe územný plán by mohol byť zverejnený aj na facebookovej stránke obce. 

Ďalej sa prihlásila poslankyňa Rita Bicsan Sztraka, ktorá tlmočila ţiadosť obyvateľov 

bytoviek na Sládkovičovskej ulici, ţe sa tam nesmierne premnoţili holuby, ktoré znečisťujú 

okolie. Obyvatelia sa pýtajú, či by sa s tým problémom nedalo niečo robiť.   

Ako ďalšia sa prihlásila poslankyňa Sandra Machová, ktorá sa pýtala na problém túlavých 

psov, či obec má nejakou firmou, alebo organizáciou podpísanú zmluvu na odchyt túlavých 

psov.   

Pán starosta odpovedal, ţe momentálne takúto zmluvu obec nemá podpísanú, ale obec má 

koterec, do ktorého umiestňujú odchytené túlavé psy. Kaţdý prípad je riešený osobitne. Psy 

tam zostanú 3 aţ 5 dní, a keď sa neprihlási majiteľ, tak po tomto čase dáva obec psy do 

útulku. 

Poslankyňa Machová uviedla, ţe ona má vedomie o tom, ţe sa dá vybaviť zmluvu na 50 

€/na psa. 

Pán starosta poţiadal člena poriadkovej sluţby pána Ladislava Kissa, aby sa k tejto 

problematike vyjadril, nakoľko sa s touto problematikou zaoberá on. 

Pán Ladislav Kiss uviedol, ţe spolupracovali so Slobodou zvierat, a keď prišiel odchytár, tak 

jeden paušálny poplatok za výjazd  činil cca 150 aţ 200 €. Momentálne riešia problém 

túlavých psov tak, ţe po odchyte je pes uloţený do koterca, čo má obec, následne 

vyhľadávajú útulky, kde prevezmú psov. Doteraz takto vyriešili uţ viac prípadov. 

Pán starosta ešte dodal, ţe obec tento problém priebeţne rieši. Veľkou pomocou by bolo, 

keby kaţdý pes mal čip, aby sa dalo identifikovať majiteľa predmetného psa.  

Poslankyňa Machová sa opýtala, ţe keby sa našla na tento problém lacnejšia alternatíva, či 

by to pomohlo. 

Pán starosta odpovedal, ţe by to určite pomohlo. 

Nakoľko do diskusie uţ iné pripomienky neboli pán starosta ukončil tento bod rokovania. 
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K bodu 16. programu – Záver 

 

Nakoľko všetky body rokovania boli vyčerpané, pán starosta ukončil 2. plánované zasadnutie 

obecného zastupiteľstva.  

Záverom sa poďakoval všetkým poslancom za účasť  a aktívny prístup. Zaţelal prítomným  

a prostredníctvom kamery aj  všetkým obyvateľom obce krásne a pokojné vianočné sviatky. 

 

 

 

 

 

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

       prednostka OcÚ          starosta obce    

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

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

 

 

 

 

 

Zasadnutie prebiehalo od 18:05 do 20,45 hodiny.  

Za správnosť: Alţbeta Szárazová 

 


