
Z á p i s n i c a  

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 2. decembra 2015  

________________________________________________________________ 

S. zn.: UJ6-A10 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Poslanci:                                        Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 

Prednostka OcÚ:                            Mgr. Zuzana Metzner 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

    11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

obce  Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných 

prítomných. Pán starosta skonštatoval, že všetci poslanci včas obdržali 

pozvánku s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 

poslanci. Zoltán Máris a Mgr. Ingrid Winklerová sa dostavili oneskorene. 

Ľudovít Hanzel chýbal ospravedlnene.Prezenčná listina tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

OZ  bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. 

 

Pán starosta navrhol program rokovania nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Dotazy a návrhy občanov 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Interpelácia poslancov 

7. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach obce Veľké Úľany 

8. VZN č.4/2015 obce veľké Úľany o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a poplatku za drobný stavebný odpad 

9. Návrh rozpočtu miestnej samosprávy obce Veľké Úľany na obdobie 

2016-2018 

10. Návrh rozpočtu na rok 2016 rozpočtových a príspevkových organizácií 

obce Veľké Úľany 

11. Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany  na rok 2015 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 



15. Záver 

Poslanci  OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne. 

Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia 

zápisnice nasledovne: 

 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Kristián Sercel, Jozef Sztraka. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ildikó Danišová, Mgr. Katalin Bózsing, Tibor Németh. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Dotazy a návrhy občanov 

 

Na tomto rokovaní sa z radov občanov zúčastnila pani Anna Ballánová, ktorá 

žiadala o slovo z toho dôvodu, že chcela poďakovať Poriadkovej službe za ich 

kladný postoj pri riešení jej žiadosti o pomoc.  

 

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí nebola uložená žiadna konkrétna úloha. 

 

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii  vystúpil Zoltán Máris, ktorý sa informoval, či obec už zaslala 

upozornenia občanom, ktorí porušili cesty počas výkopových prác pri zavádzaní 

kanalizácie do svojich domov. 

Pán starosta odpovedal, že dotyční občania ešte neboli vyzvaní na odstránenie 

závad. 

 

 

 

 

 



7./ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach obce Veľké Úľany 

 

Predseda  komisie finančnej,  správy obecného majetku , a pre organizáciu 

miestnej samosprávy pán Jozef Sztraka uviedol, že komisia VZN o miestnych 

daniach prerokovala a navrhuje ho schváliť. 

  

8./ VZN č.4/2015 obce veľké Úľany o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a poplatku za drobný stavebný odpad 

 

Predseda  komisie finančnej,  správy obecného majetku , a pre organizáciu 

miestnej samosprávy pán Jozef Sztraka uviedol, že komisia VZN o miestnom 

poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad  

prerokovala a navrhuje ho schváliť s tým, že poplatok za komunálny odpad sa 

zvýši na 19€ na jednu osobu. 

 

9./ Návrh rozpočtu miestnej samosprávy obce Veľké Úľany na obdobie 

2016-2018 

 

Predseda  komisie finančnej,  správy obecného majetku , a pre organizáciu 

miestnej samosprávy pán Jozef Sztraka uviedol, že komisia návrh rozpočtu 

miestnej samosprávy obce Veľké Úľany na obdobie 2016-2018 prejednala, 

a navrhuje ho schváliť. 

K návrhu rozpočtu podala vysvetlenie pani Marta Križanová, účtovníčka 

Obecného úradu.  

V diskusii k tomuto bodu rokovania vystúpil poslanec Ing. Pavol Száraz, ktorý 

sa informoval, či transfery sú už schválené. Pani účtovníčka odpovedala, že ešte 

nie všetky ktoré boli naplánované sú schválené.  

Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová navrhla, aby návrh rozpočtu dostali poslanci 

s väčším predstihom, aby ho mali čas preštudovať. Jej návrh dal pán starosta za 

úlohu obecnému úradu a je zaevidovaný v uznesení č. 38-OZ/2015 bod č. 12 

písm. d. 

Návrh rozpočtu obce schválili poslanci jednohlasne a tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

10./ Návrh rozpočtu na rok 2016 rozpočtových a príspevkových organizácií 

obce Veľké Úľany 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016 rozpočtových a príspevkových organizácií obce 

Veľké Úľany bol prerokovaný zároveň s rozpočtom obce Veľké Úľany. 

Poslanci ho schválili jednohlasne a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 



11./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2015 

 

Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany prejednala finančná komisia. Pán predseda 

finančnej komisie Jozef Sztraka uviedol, že komisia navrhuje schválenie zmeny 

rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2015.  

12./ Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Plán práce hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany na I. polrok 2016.  

Plán práce prečítala a podala k nemu vysvetlenie pani hlavná kontrolórka obce 

Veľké Úľany Mgr. Mária Tomovičová. 

Plán práce hlavnej kontrolórky obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

b/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Návrh na vyradenie  majetku obce a príspevkových a rozpočtových organizácií 

obce Veľké Úľany podľa príloh. 

 

c/ OZ  schválilo jednohlasne  

 

Návrh tvorby opravnej položky k pohľadávkam z daňových príjmov: 

Daň z nehnuteľnosti 5049,33 € 

Daň za psa 4 € 

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu 122,40 € 

 

d/ OZ uložilo 

 

Obecnému úradu doručiť poslancom Obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na 

ďalšie obdobie 20 dní pred zasadnutím OZ, na ktorom sa bude návrh rozpočtu 

schvaľovať., 

 

e/ OZ žiada 

 

Riaditeľov základných škôl , aby obmedzili vstup rodičov sprevádzajúcich 

žiakov (okrem prvého ročníka) do budovy školy, a umožnili vstup žiakov do 

budovy školy od 7,15 hodiny. 

OZ takto rozhodlo na základe návrhu poslancov, nakoľko počas pracovných dní 

sa pred základnými školami a materskými školami hlavne v ranných hodinách 

nachádza veľký počet áut rodičov prinášajúcich svoje deti do škôl a škôlok, ktorí 

svojimi autami blokujú premávku a tým ohrozujú žiakov prichádzajúcich na 

vyučovanie. 

 



Informácie starostu: 

- bude sa rokovať s bankami o najvýhodnejších bankových úveroch  

- k vypracovaniu kúpnych zmlúv obec prizve svojich právnikov 

- bude nainštalovaných ďalších 6 otočných kamier v obci 

- 5. 12 sa uskutoční obecný Mikuláš 

- 12,12. sa uskutoční v kultúrnom dome vianočný trh a rozdajú sa salónky 

pre dôchodcov 

- 16,12. bude predvianočné posedenie pre zamestnancov, členov OZ 

a členov jednotlivých odborných  komisií pri OZ, riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

- 19.12. sa uskutoční na námestí obce stretnutie s občanmi, rozdávanie 

kapustnice a halászlé. 

 

13. Diskusia 

 

Poslanec Tibor Németh povedal, že do obecného betlehemu, ktorý je 

nainštalovaný  na prírodnom javisku bude treba kúpiť vianočné stromčeky. 

 

Poslanec Ing. Pavol Száraz informoval prítomných o zasadnutí komisie 

výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu. Komisia navrhuje, aby 

stromy, ktoré je potrebné vyrezať, obec začala vyrezávať do konca zimných 

mesiacov, v období vegetačného pokoja, keď je na to najvhodnejší čas.  

Ďalej upozornil na zlý technický stav kultúrneho domu na Hajmáši, ktorý 

zateká, a ktorý by bolo potrebné opraviť, aby sa budova nezničila ešte viac.  

Pán poslanec upozornil aj na potrebu vyčistenia cesty vedúcej na cintorín na 

Hajmáši. 

Pán poslanec ďalej navrhol, aby sa vytvorilo VZN v ktorom by bol zakotvený 

zákaz používania zábavnej pyrotechniky na území obce. 

Pán starosta odpovedal, že kým nie je na to požiadavka zo strany občanov, 

nepokladá to za potrebné. 

 

Poslanec Kristián Sercel informoval prítomných o tom, že bol občanmi 

upozornený na pokazené dvere na pivnici pri kalvárii. 

Ďalej sa informoval, kedy bude vyznačený priechod pre chodcov pri Ekoosade. 

Pán starosta odpovedal, že je potrebné podať žiadosť Policajnému zboru  

v Galante. 

 

Poslankyňa Iveta Aponyiová navrhla, aby do vypracovaného projektu, ktorý bol 

podaný pánom Blšťákom na obnovu kúpaliska, aj obec finančne prispela. 

Pán starosta odpovedal, že všetko závisí od úspešnosti projektu. 

 



Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová navrhla, aby prostredníctvom občianskeho 

združenia FUDEMUS aj obec prispela a bola nápomocná pri organizácii zbierok 

pre zdravotne postihnutých občanov. 

 

Poslankyňa Mgr. Katalin Bózsing navrhla, aby boli stanovené dni, počas 

ktorých budú občania môcť páliť biologický odpad vo svojich záhradách. 

Pán starosta odpovedal, že táto problematika je zložitá, nakoľko šírenie dymu 

počas vypaľovania závisí aj od poveternostných podmienok. 

 

Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová upozornila na pretrvávajúce problémy 

s parkovaním pred základnými školami a materskými školami pred začatím 

vyučovania.  

Poslanci sa na základe tohoto návrhu rozhodli vyzvať riaditeľov základných 

škôl, aby obmedzili prístup rodičov do budovy školy pred začatím vyučovania. 

Návrh bol zakotvený aj do uznesenia OZ č. 38-OZ/2015 bod č. 12 písm. e. 

 

14./ Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová. 

 

15./ Záver 

 

     Keďže program 11. zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných už 

nemal žiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pán starosta 

poďakoval všetkým za  účasť na tomto zasadnutí a OZ ukončil. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana  Metzner                                                 Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                  starosta obce                            

 

                                      O v e r o v a t e l i a 

 

Kristián Sercel..................................................................................... 

 

Jozef Sztraka.................................................................................................. 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,30 hod. 

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     



 


