
                                            Z Á P I S N I C A 

                   z neplánovaného 28. zasadnutia OZ vo Veľkých Úľanoch  

                                     konaného dňa 13. marca 2017 

 

 

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, ţe 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: Ivetu Aponyiovú a Tibora 

Németha. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ildikó Danišová, Mgr. Ingrid Winklerová, Kristián Sercel. 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 



4/ Rôzne 

Uznesenie č. 79-OZ/2017 bod č. 4 

 

a/ schvaľuje  

 

- predloţenie ŢoNFP za účelom realizáciu projektu „ Cyklotrasa – I. etapa, 

Veľké Úľany“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o 

nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 

celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-

15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t.j. v sume 38 012,99 EUR;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 

rozpočtu obce 

 

b/ schvaľuje  

 

Ţiadosť BARIGROUP,  s.r.o. v zastúpení MUDr. Richardom Baránom  

so sídlom: Priečna 5, Galanta,  o ukončenie nájomnej zmluvy č. 1/2014 

(gynekologická ambulancia) dohodou k 9.3.2017 v budove Zdravotného 

strediska. 

 
 

5./ Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie z neplánovaného 28. zasadnutia OZ dňa 13. marca 2017  

prečítala poslankyň Mgr. Ingrid Winklerová. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

 

6./ Záver 

     Keďţe program  28. neplánovaného zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto 

z prítomných uţ nemal ţiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pán 

starosta poďakoval všetkým za  účasť na tomto zasadnutí a OZ ukončil. 

 

 

 

 



Mgr. Zuzana Metzner, MBA                                 Ing. Gőgh František 

Prednostka Ocú                                                             Starosta OcÚ 

 

Overovatelia: Iveta Aponyiová............................................................... 

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

 

Za správnosť: Šafáriková 

 

                                                                  

 


