Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 20. februára 2013
________________________________________________________________
S. zn.: 20/II/2013
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:

Ing. František Gőgh
Mgr. Mária Tomovičová
Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Silvia Šafáriková

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta
obce Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Konštatoval, ţe všetci poslanci včas obdrţali pozvánku
s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili deviati poslanci.
Poslanci Iveta Aponyiová a Ing. Pavol Száraz chýbali ospravedlnene.
OZ bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Pán starosta navrhol program rokovania nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Dotazy a návrhy občanov
Kontrola plnenia uznesení
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2012
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce
Veľké Úľany za rok 2012
8. Interpelácia poslancov
9. Rôzne
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie
12. Záver
Poslanci OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne.
Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia
zápisnice nasledovne:
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2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Mgr. Máriu Tomovičovú
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Jozefa Sztraku a Tibora Németha.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Mgr. Ingrid Winklerová, Alţbeta Gregušová a Karol Lakatos.
K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Nikto z prítomných občanov nemal dotazy ani návrhy k prejednávaným bodom
rokovania.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uloţené konkrétne úlohy.
6./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2012
7./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce
Veľké Úľany za rok 2012.
Vyhodnotenie rozboru hospodárenia obce ako aj príspevkových a rozpočtových
organizácií obce predniesla poslankyňa Alţbeta Gregušová. Konštatovala, ţe
rozbor hospodárenia prerokovala fi nančná komisia obce, ktorá ho doporučuje
schváliť. Uviedla ţe plnenie hospodárenia bolo 100%-né.
Tento bod rokovania schválili poslanci OZ jednohlasne a tvorí prílohu tejto
zápisnice.
8./ Interpelácia poslancov
V interpelácii nevystúpil ţiadny z prítomných poslancov.
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9./ Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne
Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2013.
b/ OZ schválilo jednohlasne
Zvýšenie ceny odkupovaných nehnuteľností od Heleny Juríkovej na 12 tisíc €.
Odkúpenie rodinného domu s.č. 1039 na ul. Pionierskej vo Veľkých Úľanoch.
c/ OZ schválilo jednohlasne
Zmenu v uznesení č. 57-OZ/2012 bod č. 8 písm. d. s tým, ţe zriadenie vecného
bremena na nehnuteľnosti v prospech spoločnosti Enermont Bratislava bude
za odplatu 10 €/m2.
d/ OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť ZŠ s VJM Mihálya Borsosa vo Veľkých Úľanoch o moţnosť otvorenia
1. ročníka v šk. roku 2013/2014 s počtom ţiakov 10.
e/ OZ schválilo jednohlasne
Výstavbu Dopravného ihriska v areáli MŠ so spolufinancovaním obce Veľké
Úľany z celkového rozpočtu € 16.000,- z toho maximálne 50%.
f/ OZ schválilo jednohlasne
Vysporiadanie pozemkov pod skládkou komunálneho odpadu na ulici Kríţnej
vo Veľkých Úľanoch.
g/ OZ schválilo jednohlasne
Investičný zámer výstavby Zberného dvora spoločnosti ROMAG s.r.o.
so sídlom Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec, v katastri obce Veľké Úľany.
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10./ Diskusia
Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová:
- Pripomenula, ţe podľa jej vedomostí rodičia z MŠ s VJM nemajú
informácie o výstavbe dopravného ihriska.
- Chcela by vedieť, či rodičia majú záujem o to, aby MŠ boli otvorené aj
počas letných prázdnin.
- Podľa jej vedomostí škôlka má byť zatvorená tri týţdne počas letných
prázdnin.
- Navrhla, ţe tam, kde je dvojjazyčnosť, majú byť škôlky otvorené
striedavo.
- upozornila aj na to, ţe predškoláci tieţ majú právo aţ do nástupu do
prvého ročníka ZŠ navštevovať materskú školu počas letných prázdnin.
Poslankyňa Alžbeta Gregušová:
- Podľa jej názoru toto majú zabezpečiť škôlky.
Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová:
- Vyjadrila sa , ţe poslancom nebol predloţený vlaňajší prieskum o tom, či majú
rodičia záujem o striedavé otvorenie predškolských zariadení počas prázdnin.
- Pán starosta povedal, ţe zistí, či sa takáto výzva dostala k riaditeľkám MŠ
a preverí, či to bolo zverejnené. Touto úlohou poveril pani Andreu Tornyaiovú.
11./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 21 zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
poslankyňa Alţbeta Gregušová.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
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12./ Záver
Keďţe program 21. 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.

Ing. František Gőgh
Starosta OcÚ

Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ
Overovatelia

Jozef Sztraka............................................................................
Tibor Németh...................………………………………………….
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,00 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 20,00 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

