
                                            Z Á P I S N I C A 

                   z neplánovaného 19. zasadnutia OZ vo Veľkých Úľanoch  

                                     konaného dňa 1. augusta 2016 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta Obce:                                     Ing. Gőgh František 

Poslanci OZ:                                        Podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                                     Šafáriková Silvia 

 

     Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch 

otvoril starosta obce, ktorý privítal poslancov.  

Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci.  Pán starosta skonštatoval, že Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programovými 

bodmi  mimoriadneho rokovania. 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Rôzne 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. 

 

Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia 

zápisnice nasledovne: 

 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Šafárikovú Silviu. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Ingrid Winklerovú, 

Ľudovíta Hanzela 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Jozef Sztraka, Zoltán Máris,  Tibor Csemez 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 



4/ Rôzne 

 

Uznesenie č. 56-OZ/2016 bod č. 4 

 

a/ schvaľuje  

 

Spolufinancovanie projektu „Včely z Úľan hľadajú partnerské úle“ vo výške 

5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov vo výške 2600 Eur. 

 

b/ schvaľuje 

 

Vykonať zmeny na základe upozornenia Okresného súdu Trnava nasledovne: 

a) Zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri v časti V. právna forma: 

z názvu Národný výbor na Obec 

b) Aktualizáciu v časti VI. Predmet činnosti 

c) Výmaz v časti VII. – drobné prevádzkarne 

 

c/schvaľuje 

 

Výpoveď zmluvy Helitex Textil – Helena Márišová k 31.7.2016 v Dome služieb 

na priestor predajne textilu 

 

d/ schvaľuje 

 

prenájom nebytového priestoru v Dome služieb za účelom prevádzkovania 

predajne textilu od 1.8.2016 pre Silviu Oravec, bytom Školská 1578/118 Veľké 

Úľany. 

 
 

5./ Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie z neplánovaného zasadnutia OZ dňa 1. augusta 2016  

prečítal poslanec  Jozef Sztraka. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

 

6./ Záver 

      

     Keďže program  neplánovaného 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. Gőgh František 

Prednostka Ocú                                           Starosta OcÚ 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                     

Overovatelia: 

 

Mgr. Ingrid Winklerová............................................................ 

 

Ľudovít Hanzel:............................................................... 
 

 

Za správnosť: Šafáriková 

 

                                                                  

 


