
Z á p i s n i c a  

z  21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 17. októbra 2016  

________________________________________________________________ 

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 

 

 

    21. 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 deviati 

poslanci.  Poslanci Tibor Németh a Ing. Pavol Száraz chýbali 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. Kontrola plnenia uznesení 

5. Dotazy a návrhy občanov 

6. Interpelácia 

7. Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2016 

8. VZN č. 5/2016 o podmienkach nájmu obecných bytov vo Veľkých 

Úľanoch 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

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: 

 

Mgr. Ildikó Danišovú a Zoltána Márisa. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Iveta Aponyiová, Ľudovít Hanzel, Kristián Sercel. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na 20. zasadnutí OZ nebola uložená žiadna konkrétna úloha.  

 

5./ Dotazy a návrhy občanov 

  

Na tomto zasadnutí sa z radov občanov nikto nezúčastnil. 

 

6./ Interpelácia 

 

Do interpelácie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil. 

 

7./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2016 

 

Návrh na zmenu rozpočtu predložil predseda finančnej komisie poslanec Jozef 

Sztraka. Skonštatoval, že finančná komisia po prerokovaní návrhu doporučuje 

jeho schválenie. Návrh zmeny rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci tento bod rokovania schválili jednohlasne. 

 

8./ VZN č. 5/2016 o podmienkach nájmu obecných bytov vo Veľkých 

Úľanoch 

 

VZN o podmienkach nájmu obecných bytov predložila Mgr. Mária 

Tomovičová, ktorá podala vysvetlenie k jednotlivým bodom VZN. 

VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci VZN č. /2016 schválili jednohlasne. 

 



9./ V bode rôznom poslanci OZ prejednávali nasledovné žiadosti: 

 

a/  

OZ uložilo Obecnému úradu Veľké Úľany  vyhlásiť výberové konanie na 

obsadenie funkcie riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska Veľké Úľany 

v termíne do 2.11.2016. 

 

b/  
vymenovalo päťčlennú výberovú komisiu a jedného náhradníka na výber 

najvhodnejšieho  uchádzača na obsadenie funkcie riaditeľa Miestneho 

kultúrneho strediska 

Veľké Úľany v zložení: Ing. Gőgh František, Mgr. Zuzana Metrzner, MBA., 

Mgr. Mária Tomovičová, Ľudovít Hanzel, Kristián Sercel 

 

Náhradník: Mgr. Ingrid Winklerová 

 

c/  

OZ vzalo na vedomie žiadosť Eugena Pudmerického,  bytom Sadová 687, 

Veľké Úľany, o rozviazanie zmluvy o prenájme bytu č. 10  v 14 b.j. na Sadovej 

ulici k 31.12.2016 . 

 

d/  

OZ na základe návrhu starostu obce zvolilo ako zástupcov obce do Školskej 

rady Základnej školy Veľké Úľany :  

Mgr. Ildikó Danišovú a  

Mgr. Ingrid Winklerovú 

 

Informácie starostu: 

 

- 20.10 – Mesiac úcty k starším v kultúrnom dome od 14,00 hod. 

- 22.10. – republikový kongres Csemadoku 

- 1.11. – Spomienková slávnosť na cintoríne ku dňu zosnulých 

- 4.11.- Lampiónový sprievod 

- 12.11. – Ples obce 

- 14. – 16. 11. 22 zasadnutie OZ 

- 3.12. – Mikuláš v obci 

- 8.12. – výberové konanie na riaditeľa ZŠ 

- 10.12. – Vianočné trhy 

- 17.12. – Vianoce s občanmi 

 

 

 

 



10. Diskusia 

 

- Mgr. Ildikó Danišová poukázala na to, že pri autobusovej zastávke na ulici 

Štefana Majora je potrebné odpratať lístie. 

- Mgr. Katalin Bózsing informovala prítomných o zasadnutí komisie pre verejný 

poriadok. Komisia navrhla, aby občania boli upozornení na to, aby počas 

sviatkov si dali pozor na svoje veci tak na cintoríne ako aj v autách parkujúcich 

na parkovisku pri cintoríne. Komisia ďalej upozornila  na to, že by bolo 

potrebné lepšie osvetlenie prechodov pre chodcov. Navrhla ďalej, že nakoľko 

v poslednej dobe  bolo viacej krádeží bicyklov , aby miesto na odkladanie 

bicyklov pri autobusovej zastávke bolo tiež napojené na monitorovací systém.  

- Tibor Csemez upozornil na to, že pri bágri nie je priehľadná cesta, bolo by 

potrebné vyzvať pána Vajdu, ktorý priestranstvo má v užívaní, aby urobil 

nápravu a dané miesto vyčistil. 

Pán poslanec ďalej navrhol, aby v obecných novinách boli uvedení najväčší 

dlžníci na daniach. 

- Poslanec Ľudovít Hanzel uviedol, že takýto zoznam by bolo možné uverejniť 

aj na internetovej stránke obce. 

Poslanec Hanzel ďalej upozornil na to, aby chodníky, na ktorých je asfalt po 

letnom období zvlnený boli opravené, aby nedošlo k úrazu. 

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie,  Iveta Aponyiová. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11./ Záver 

 

     Keďže program 21. 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,  MBA                                                Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                         starosta obce                            

 

                                       

 

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

 

Mgr. Ildikó Danišová.......................................................................................... 

 

Zoltán Máris....................................................................................................... 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,15 hod. 

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


