
Z á p i s n i c a  

 

 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 22. mája 2013 

________________________________________________________________ 

S. zn.: 22/V/2013 

 

Prítomný: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Hlavný kontrolór obce:                 Mgr. Mária Tomovičová 

Prítomní:                                        Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

     23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

obce  Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných 

prítomných. Konštatoval, že všetci poslanci včas obdržali pozvánku 

s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili 10 poslanci  

z 11 poslancov. Poslankyňa Erika Slezáková chýbala 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. Dotazy a návrhy občanov 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Interpelácia poslancov 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10.  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: 

 

Mgr. Ildikó Danišovú, Ing. Pavla Száraza. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Ľudovít Hanzel, Jozef Sztraka, Zoltán Máris. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Dotazy a návrhy občanov 

 

Na tomto zasadnutí sa nezúčastnil nikto z radov občanov. 

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uložené konkrétne úlohy. 

 

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii nevystúpil nikto z prítomných  poslancov. 

 

7./ Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Založenie nehnuteľností: 

k.ú. Veľké Úľany, LV č. 1531 a) BD 14 b.j. č. súpisné 687 postavený na parc. 

reg. CKN č. 1133/10  

v prospech záložného veriteľa: 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody 6 

810 05 Bratislava 15 

a 

Štátny fond rozvoja bývania 

Lamačská cesta 8 

833 04 Bratislava 37 
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Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle uzatvorenej zmluvy 

o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov s MDV a RRSR 

a o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB po kolaudácii stavby BD  

14 b.j. nadstavba zdravotného strediska obec je povinná vystaviť záložnú 

zmluvu v prospech veriteľov. 

 

b/ OZ schválilo tajným hlasovaním udelenie „Ceny obce“ 

 

Do tajného hlasovania bolo zaradených osem kandidátov, poslanci tajným 

hlasovaním rozhodli o udelení „Ceny obce“ nasledovným občanom. 

 

Ing. Františkovi Gőghovi pri príležitosti životného jubilea „50“ rokov 

Mgr. Júlii Radimákovej učiteľke Základnej školy Mihálya Borsosa 

s vyučovacím jazykom maďarským pri príležitosti odchodu do dôchodku. 

Jozefovi Sztrakovi pri príležitosti 15 ročnej práce poslanca a za dlhoročnú 

aktívnu činnosť v miestnom futbalovom klube. 

Ladislavovi Lovászovi pri príležitosti životného jubilea „70“ rokov a za 

dlhoročnú prácu a pomoc v miestnom hasičskom zbore. 

Silvestrovi Sebőkovi pri príležitosti životného jubilea „70“ rokov, za dlhoročnú 

prácu poslanca, a dlhoročnú prácu v rodičovskom združení pri ZŠ s VJM. 

 

c/ OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy „ Prenájom nebytových priestorov“  č. 2/2001 

uzatvorenej medzi obcou Veľké Úľany a Denisou Lovászovou, bytom Jazerná 

93/7, Veľké Úľany z dôvodu zmeny miesta podnikania podnikateľského 

subjektu, nakoľko tieto priestory pre jej činnosť sú už nedostačujúce. 

 

d/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Na návrh starostu obce Ing. Františka Gőgha Doplnenie Sadzobníka správnych 

a manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované obcou Veľké Úľany 

schválené uznesením č. 57-OZ/2012 bod č. 8 písm. c, zo dňa 17. 10. 2012 a to 

nasledovnými zmenami s účinnosťou od 22.5.2013 

 Pán starosta tento návrh zdôvodnil tým, že náklady sa zvyšujú, a obec nevie 

z doterajšej výšky nákladov vykryť úpravu hrobových miest.  

 

2./Úprava hrobového miesta: 

1. hrob: 240 € 

2. hrob: 290 € 

3. hrob: 320 € 
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e/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Odkúpenie pozemku p.č. 1133/6 o výmere 1745 m
2
, druh pozemku ostatné 

plochy od: 

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s. 

Hodská 373/38 

924 22 Galanta 

za dphodnutú kúpnu cenu 1 €. 

Odkúpenie pozemku bolo potrebné z dôvodu usporiadania vlastníctva, nakoľko 

časť pozemkov, na ktorých je postavené zdravotné stredisko bolo doteraz 

vlastníctvom Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante. 

Tieto pozemky nemocnica poskytla obci za symbolickú cenu 1 €. 

 

8./ Diskusia 

 

Poslankyňa Alžbeta Gregušová: 

 

Upozornila , že ako v každom roku, aj v tomto roku bude potrebné  rozdeliť 

príspevky od obce spoločenským organizáciám. 

 Ďalej upozornila na to, že v bývalom areály TESLA rastie burina, je potrebné 

vyzvať majiteľov, aby urobili poriadok v areály. 

Navrhla, že do plánov rozvoja obce bude potrebné zapracovať riešenie odtoku 

povrchových vôd z ulíc obce. 

Upozornila na skutočnosť, že by bolo potrebné čím skôr dať do poriadku ulice, 

na ktorých po rozkopávkach vznikli jamy, v ktorých stojí voda po dažďoch. 

Ďalej upozornila na to, že pri dome na ulici Mlynskej, ktorý patrí Vargovým 

občania vynášajú smeti, a že by bolo potrebné to riešiť, nakoľko smeti tam 

pribúdajú a ohrozujú hygienu okolia.. 

 

Poslankyňa Iveta Aponyiová: 

 

Informovala poslancov o tom, že má kontakt na neurológa, ktorý by mal záujem 

o zriadenie ambulancie v našej obci.  

Pán starosta odpovedal, že obec by v obnovenom zdravotnom stredisku  

privítala väčší počet odborných lekárov. 

 

Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová: 

 

Informovala sa, kedy budú pri novom zdravotnom stredisku dokončené nové 

chodníky a parkovisko. 

Pán starosta odpovedal, že ešte v tomto roku. 
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Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová: 

 

Informovala prítomných o tom, že je možnosť  zorganizovať interaktívne 

čítanie, ktoré by bolo zamerané na pomoc autistom. Výťažok z tejto akcie by bol 

využitý na pomoc na dobudovanie autistického centra Modrý svetadiel. 

Pán starosta, ako aj ostatní poslanci súhlasili s usporiadaním tejto akcie. 

 

Poslanec Ľudovít Hanzel: 

Navrhol, že by bolo vhodné podať projekt na vybudovanie pomníka padlým 

hrdinom v I. svetovej vojne. 

Pán starosta podaním projektu poveril Miestne kultúrne stredisko. 

Informoval sa, či je kúpalisko pripravené na letnú sezónu. 

Pán starosta odpovedal, že kúpalisko je pripravené. 

Upozornil na to, že na veži RK kostola nefungujú hodiny. 

Upozornil na to, že už končí doteraz vypracovaný „Program hospodárskeho 

rozvoja obce, a bolo by potrebné sa zaoberať ďalšími návrhmi na nasledujúce 

obdobie. 

Pán starosta odpovedal, že na ďalšom  programe hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce sa pracuje, a poprosil  poslancov o podanie návrhov z ich strany. 

Upozornil na to, že v Dome služieb sú pokazené vchodové dvere. 

Pán starosta poveril pána Tibora Németha a Jozefa Sztraku, aby dali opraviť 

dvere na Dome služieb. 

Upozornil na to, že na cintoríne sú propagačné tabule už zastaralé. 

Pán starosta odpovedal, že obec dá vyrobiť nové propagačné tabule. 

Navrhol, že by bolo potrebné určiť miesto na cintoríne, kde sa budú ukladať 

urny, /vytvorenie urnového hája, alebo urnovej steny/, nakoľko je o tieto 

hrobové miesta zo strany občanov tiež záujem. 

 

Informácie starostu: 

- 31. mája sa uskutoční deň detí  

- 1. júna sa budú konať nočné preteky hasičské 

- 22..6.2013 sa uskutoční Novoosadská veselica a slávnostné odovzdanie 

poľovníckeho domu na Sedíne. 

Najbližšie zasadnutie OZ sa bude konať 26. júna 2013. 

 

9./ Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec 

Zoltán Máris. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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10./ Záver 

 

     Keďže program 23. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Bc. Zuzana  Metzner                                                 Ing. František Gőgh 

Prednostka OcÚ                                                         Starosta OcÚ                             

 

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

 

 

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

 

Ing. Száraz Pavol...................…………………………………………. 
 

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

Zápisnica skončená, a prečítaná o 18,54 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


