
Z á p i s n i c a  

z  27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 1. marca 2017  

________________________________________________________________ 

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:                               Mgr. Mária Tomovičová 

 

 

    27. 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.  Poslanec Ľudovít Hanzel a Mgr. Ingrid Winklerová 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. Interpelácia 

6. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch za r. 2016 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 Mgr. Máriu Tomovičovú 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Tibora Németha a Ivetu Aponyiovú. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Ing. Pavol Száraz, Zoltán Máris, Tibor Sercel. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na 26. zasadnutí OZ nebola uložená žiadna konkrétna úloha.  

 

5./ Interpelácia 

 

Do interpelácie sa z prítomných poslancov nikto neprihlásil. 

 

6./ VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 

  

Návrh na VZN o miestnom poplatku za rozvoj predniesol pán starosta, ktorý 

navrhol sadzby pre jednotlivé druhy stavieb.  

 

 

7./ Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2016 

 

OZ vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce Mgr. Márie Tomovičovej  

o výsledkoch kontroly za rok 2016.  

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

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

 

a/ 

 OZ schválilo jednohlasne predaj obchodného podielu obce Veľké Úľany (IČO 

306 282) v spoločnosti KEREKTÓ T.K.O. spol. s.r.o. (IČO 36 233 331) so 

sídlom 925 06 Čierna Voda č. 99, spoločnosti Odpadová s.r.o. (IČO 36 714 844) 



so sídlom Riečna 4, 811 01 Bratislava, za 2656 €, slovom dvetisíc 

šesťstopäťdesiatšesť Eur, so všetkými právami a povinnosťami, so všetkými 

záväzkami a pohľadávkami, pričom náklady na zmenu v Obchodnom registri SR 

bude znášať Obec Veľké Úľany. 

 

b/   

OZ schválilo jednohlasne uzatvorenie zámennej  zmluvy medzi obcou Veľké 

Úľany a Cristianom Bigasom, bytom Veľké Úľany, Kaplnská 1159.  

Predmetom zámennej zmluvy sú novovytvorené parcely, podľa vyhotoveného 

GP č. 1-1/2017, parcela č. 1475/2, zast. plocha a nádvorie vo výmere 178 m
2
, 

ktorá je vo vlastníctve obce, a parcela č. 1312/9 a novovytvorená   parcela  

č. 1312/9, zast. plocha a nádvoria vo výmere 14 m
2
, vo vlastníctve Cristiana 

Bigasa. Obec a žiadateľ si navzájom zamenia nehnuteľnosti. 

 Za rozdiel medzi zamenenými nehnuteľnosťami, t.j. za 164 m
2 
 zaplatí žiadateľ 

kúpnu cenu 3,50 Eur za m
2
. 

 

Informácie starostu: 

 

- Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 22. marca 2017. 

- Obec bola vyhodnotená Národným informačným strediskom SR, a.s. , ako 

„Obec s predpokladom stabilného rozvoja“ 

- boli odovzdané projekty na škôlku a školu. 

- do 15.3. cyklotrasa 

- sú pripravené projekty na nízkoštandradné  byty 

- nové výzvy na zateplenie 

- výzva na ochranu pred povodňami – vsakovačky – ak obec bude oprávneným  

   žiadateľom 

- český projekt 

- maďarský projekt 

 

9. Diskusia 

 

V diskusii ako prvý vystúpil pán starosta, ktorý sa poďakoval poslancom za 

reprezentovanie našej obce na “Medzinárodnom klobáskovom festivale“ 

v Sládkovičove, kde obsadili 10. miesto z 24 zúčastnených. 

Poslanec Zoltán Máris upozornil na pretrvávajúce chyby v spoločných častiach 

bytových  priestorov  nad  zdravotným  strediskom. 

Poslanec Ing. Pavol Száraz sa informoval, či aj v tomto roku bude zber 

veľkoobjemového odpadu. Navrhol, aby o konaní zberu odpadu boli občania 

informovaní aj prostredníctvom obecných novín, aby sa informácia dostala ku 

každému. 

Ďalej navrhol, aby riaditeľom základných škôl bolo navrhnuté, aby školy urobili 

zber papiera. 



Pán starosta odpovedal, že ako každý rok, aj v tomto roku sa uskutoční v rámci 

„Dňa zeme“ celoplošné upratovanie obce, dobré by bolo, ak by sa podaril zber 

veľkoobjemového odpadu stihnúť za dva dni. 

 

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítal člen návrhovej komisie,  Zoltán Máris. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 

 

     Keďže program 27. 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 

 

Tibor Németh........................................................................................ 

 

Iveta Aponyiová................................................................................................... 
 

 

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

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


