Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 15. apríla 2013
________________________________________________________________
S. zn.: 15/IV/2013
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:

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

22. 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 11 poslanci z 11
poslancov.
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
Interpelácia poslancov
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a na žiaka v školskom zariadení v obci Veľké Úľany
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:
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2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Silviu Šafárikovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Alţbetu Gregušovú a Karola Lakatosa.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Iveta Aponyiová, Mgr. Ildikó Danišová, Tibor Németh.
K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Na tomto zasadnutí sa zúčastnil pán Štefan Vajda, ktorý podal ţiadosť na
Obecné zastupiteľstvo o predĺţenie nájomnej zmluvy, z dôvodu poţiadania
o dotácie na zveľadenie Lotos Lake.
Pán starosta informoval prítomných o ţiadosti pána Vajdu, ako aj o vyjadrení
JUDr. Sotolářovej k predmetnej zmluve.
Po informovaní poslancov udelil pán starosta slovo pánovi Vajdovi, aby
vysvetlil poslancom svoje zámery. Pán Vajda uviedol, ţe od štátu ţiadal dotácie,
ktorých pridelenie je podmienené s prenájmom ktorý je uzavretý aspoň na 10
rokov. Nakoľko pán Vajda má v prenájme Lotos Lake od obce na 15 rokov, ale
uţ 7 rokov z doby prenájmu uplynulo, ţiada o predĺţenie prenájmu tak, aby
mohol poţiadať o dotácie.
Na základe týchto skutočností OZ schválilo jednohlasne zmenu čl. 4.
Nájomnej zmluvy uzavretej medzi obcou Veľké Úľany a pánom Štefanom
Vajdom s dobou trvania nájmu do 31.12.2030 s tým, ţe nájomca bude mať
odsúhlasenú dotáciu od ministerstva . Ak uvedenú dotáciu riadne vyúčtuje, obec
sa zaviaţe túto zmluvu nevypovedať zo strany prenajímateľa do 31.12.2030.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uloţené konkrétne úlohy.
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6./ Interpelácia poslancov
V interpelácii vystúpila poslankyňa Alţbeta Gregušová, ktorá informovala
poslancov o tom, aké zmeny sa chystajú v školstve, a navrhla, aby sa zvolali
riaditelia predškolských zariadení na pracovnú poradu, kde budú poslanci
oboznámený s moţnosťami škôlok v súvislosti s povinným umiestnením detí do
škôly. Pán starosta prísľúbil, ţe po zasadnutí schôdze ZMOS zvolá schôdzu kde
sa prejednajú tieto otázky.
7./ VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v MŠ a na žiaka v ZŠ so sídlom vo Veľkých Úľanoch
Poslankyňa Alţbeta Gregušová na vysvetlenie uviedla, ţe toto VZN nadväzuje
na rozpočet obce, a je v súlade so zákonom.
Tento bod rokovania schválili poslanci jednohlasne.
VZN č. 1/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.
8./ Rôzne
a/ OZ vzalo na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy bytu A7 v bytovom dome s.č. 1550/52
Mgr. Veroniky Márišovej, bytom Kpt.J.Nálepku 1345, Veľké Úľany,
ku dňu 31.5.2013.
b/ OZ vzalo na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy bytu a garáţe na ul. Leninová č. 1476/185 Zsolta
Nagya ku dňu 31.5.2013.
c/ OZ schválilo jednohlasne
Odkúpenie systému verejného osvetlenia a rozhlasu v obytnej zóne Ekoosada
Veľké Úľany od PREGO, s.r.o. so sídlom nám. Slobody 580/7, Veľké Úľany
za symbolickú cenu 1 €.
d/ OZ schválilo 10 hlasov ZA jeden poslanec sa zdržal hlasovania
Plat starostu obce Veľké Úľany podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od
1.1.2013 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu
o 70%, t.j. na sumu 2970 €.
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e/ OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť Martina Blšťáka, Budovateľská 1118, Veľké Úľany na dotáciu na
rekonštrukciu bazénov kúpaliska Modrá perla vo výške s maximálnym
rozpočtom 30 tisíc € z čoho obec sa zaväzuje uhradiť 50 % čiţe najviac
15 tisíc €.
9./ Diskusia
Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová:
- Informovala poslancov v súvislosti s moţnosťami otvorenia škôlky počas
letných mesiacoch o niektorých bodoch súvisiacich s touto otázkou
z vyhlášky o materskej škole, o pedagogicko-organizačných pokynoch, ,
o organizácii školského roka, ako aj o pripomienke konzultovanej na
zasadnutí sekcie pre predprimárne vzdelávanie pri MŠ SR.
Tieto informácie tvoria prílohu tejto zápisnice.
Poslanec Ľudovít Hanzel:
- Vyzval poslancov, aby do najbliţšieho zasadnutia OZ predloţili svoje návrhy
na udelenie ceny obce za rok 2013.
Informácie starostu:
- 20.4.2013 sa uskutoční celoobecná brigáda pri príleţitosti „Dní zeme“
- 30.4.2013 sa uskutoční uţ tradičné stavanie mája
- 1.5.2013 sa uskutočnia celoobecné oslavy 1. mája
- 22..6.2013 sa uskutoční Novoosadská veselica
10./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 22 zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
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11./ Záver
Keďţe program 22. 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

Alţbeta Gregušová............................................................................
Karol Lakatos...................………………………………………….
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,00 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 20,00 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

