
Z á p i s n i c a  

 

 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 26. augusta 2013 

________________________________________________________________ 

S. zn.: 26/VIII/2013 

 

Prítomný: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Hlavný kontrolór obce:                 Mgr. Mária Tomovičová 

Prítomní:                                        Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

     25. 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 9 poslanci  

z 11 poslancov. Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová a poslanec Tibor Németh 

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. Dotazy a návrhy občanov 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Interpelácia poslancov 

7. Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany  

    za I. polrok 2013 

8. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. polrok 2013. 

9. Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany 

10. Rôzne 

11.  VZN č. 2/2013 o trhovom poriadku 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14.  Záver 
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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 Silviu Šafárikovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Ivetu Aponyiovú a Zoltána Márisa. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ildikó Danišová, Ing. Pavol Száraz, Jozef Sztraka. 

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 nikto nezúčastnil z radov občanov  

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí bola uložená úloha finančnej komisii pri OZ 

zapracovať do rozpočtu obce Veľké Úľany opravu budovy „Verejné záchody“ 

na ul. Školskej pri kostole. Táto úloha  však trvá do konca roka. 

Pán starosta konštatoval, že nakoľko prebiehali dovolenky, s úlohami zo 

zápisnice sa ešte poslanci nezaoberali. Budú plnené priebežne. 

 

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii nevystúpil nikto z prítomných  poslancov. 

 

7./ Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany  

    za I. polrok 2013 

 

Stanovisko finančnej komisie pri OZ k rozboru hospodárenia za I. polrok 2013 

prečítala pani poslankyňa Alžbeta Gregušová. Konštatovala, že v hospodárení 

obce zatiaľ nie sú veľké rozdiely, bude sa meniť rozpočet, kde boli zapracované 

výdavky na opravu strechy školskej jedálne. Konštatovala, že zatiaľ nie sú 
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žiadne výkyvy v hospodárení obce, ktoré by bolo potrebné zdôrazňovať, a ak 

bude obec aj naďalej hospodáriť takto, tak by mal byť rozpočet obce vyvážený, 

a obec má nádej na dosiahnutie 15 %-ho šetrenia podľa nariadenia vlády SR.  

Na základe týchto skutočností finančná komisia doporučila schváliť rozbor 

hospodárenia obce Veľké Úľany 

 

8./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. polrok 2013. 

 

Predsedkyňa finančnej komisie Alžbeta Gregušová predložila stanovisko 

finančnej komisie aj k rozborom príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. polrok 2013. 

Zo strany poslancov k rozborom neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy. 

OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne. 

 

9./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany 

 

Pán starosta konštatoval, že všetci poslanci obdržali návrh na zmenu rozpočtu. 

Vyzval predsedkyňu finančnej komisie poslankyňu Alžbetu Gregušovú , aby 

predniesla vyjadrenie finančnej komisie. Poslankyňa Gregušová skonštatovala, 

že do zmeny boli zapracované všetky potrebné položky a finančná komisia 

doporučuje schváliť zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany. 

OZ schválilo zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany jednohlasne.  

Zmena tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

10./ Rôzne 

 

a/ OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy č. 06/2012,  MAŇANA s.r.o., Jazerná 1484/43 

Veľké Úľany z dôvodu zrušenia prevádzky  na Leninovej ulici č. 174/2, ku dňu 

31.8.2013. 

 

b/ OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy z bytu č. C2  Ing. Aurel Bohuš a PaedDr. Zuzana 

Bohušová, Sládkovičovská 1516, Veľké Úľany k 30.11.2013 
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11./ VZN č. 2/2013 o trhovom poriadku obce Veľké Úľany 

 

 Tento bod rokovania poslanci odročili. Predsedkyňa komisie pre organizáciu 

miestnej samosprávy obce Alžbeta Gregušová informovala prítomných o tom, 

že komisia prerokovala tento návrh VZN, a navrhla nejaké zmeny, ktoré 

predniesla poslancom. OZ rozhodlo o tom, že nakoľko k schváleniu VZN o 

trhovom poriadku bude potrebné viac informácií, tento bod rokovania odročili, a 

bude prerokované po získaní potrebných podkladov a informácií. 

 

12./ Diskusia 

 

Poslankyňa Iveta Aponyiová: 

 

Vyjadrila svoju nespokojnosť, ako aj nespokojnosť niektorých občanov, 

nakoľko počas konania sa posledného pohrebu občania z okolitých domov 

blízkych k cintorínu pálili nepotrebný odpad a dym sa šíril po cintoríne počas 

pohrebu. 

Pán starosta sa k tejto sťažnosti vyjadril, a navrhol, aby v takýchto prípadoch  

takáto skutočnosť bola nahlásená poriadkovej službe. 

 

Upozornila na pokazené, zle viditeľné informačné tabule – dopravné značenia, 

ktoré by bolo potrebné opraviť. 

Pán starosta odpovedal, že tie dopravné značenia, ktoré sú umiestnené na 

uliciach, ktoré spravuje obec, musí opraviť obec, a navrhol, aby táto položka 

bola zapracovaná do budúcoročného rozpočtu. 

Poškodené dopravné značenie, ktoré sa nachádzajú na hlavných ťahoch, bude 

potrebné nahlásiť na Správu ciest. 

 

Navrhla, aby občania, ktorí svojich psov napriek zákazu naďalej kúpu vo 

fontáne, boli predvolaní a bola im uložená pokuta. 

Pán starosta prisľúbil, že na základe fotografií, budú títo občania predvolaní na 

správne konanie. 

 

Informovala sa, či garáže, ktoré sú postavené pri bytovke na Leninovej ulici sa 

dajú odkúpiť. 

Pán starosta odpovedal, že garáže sa ešte nedajú odkúpiť, nakoľko na ne obec 

spláca ešte pôžičku. 

 

Informovala, sa či sa našli páchatelia, ktorí vykradli sklad pri škôlke v ktorom 

boli uložené veci potrebné na otvorenie detského ihriska. 

Pán starosta odpovedal, že boli zo strany občanov nejaké hlásenia, vyšetrovanie 

však ešte nie je uzavreté. 
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Informovala sa, koľko domácností je napojených na verejnú kanalizáciu. 

Pán starosta odpovedal, že na kanalizáciu je napojených cca 40% z celkového 

počtu domácností. 

 

 

Poslanec Karol Lakatos: 

 

Pán poslanec navrhol, že by bolo dobré, keby sa našli peniaze na   úpravu koryta 

Čierna Voda pri Jánovciach, nakoľko by to bolo prospešné na zväčšenie 

vodných plôch a tým by sa pomohlo aj zveri,  ktorá potrebuje vodu. 

Pán starosta uviedol, že obec sa vynasnaží nájsť financie na zlepšenie stavu 

vodných plôch potrebných pre zver. 

 

Poslanec Zoltán Máris: 

 

Pán poslanec upozornil na stále trvajúcu skutočnosť, že v bytovkách na 

Sládkovičovskej ulici naďalej pretrvávajú problémy so zatekaním dažďovej 

vody. 

Pán starosta uviedol, že obec tieto problémy bude riešiť. 

 

Poslankyňa Alžbeta Gregušová: 

 

Pani poslankyňa informovala prítomných o tom, že jej bolo oznámené zo starny 

niektorých rodičov ktorých dieťa navštevovalo materskú školu s vyučovacím 

jazykom maďarským, že na rodičov koncom školského roka bol vyvíjaný nátlak 

zo strany pani riaditeľky, aby sponzorovali materskú školu, a aby v auguste 

nenahlásili deti do materskej školy. 

Pán starosta odpovedal, že bude hovoriť s pani riatiteľkou. 

 

Poslanec Ing. Pavol Száraz: 

 

Informoval sa, či detské centrum ÚLIK má k propagovanému celodennému 

opatrovateľskému centru vybavené všetky náležitosti a či o tejto svojej činnosti 

informovali obecný úrad. 

Pán starosta odpovedal, že obecný úrad doposiaľ nebol informovaný o tejto 

činnosti detského centra ÚLIK. 
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Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová: 

 

Pani poslankyňa sa informovala, ako je ošetrená povinnosť tých občanov , ktorí 

svojich psov venčia na verejných priestranstvách, aby po svojich psoch 

pozbierali exkrementy. 

Pán starosta odpovedal, že sa poinformuje, aké povinnosti z tohoto obci 

vyplývajú. 

 

Informácie starostu: 

 

7-8. IX. – návšteva družobnej obce Csabrendek 

13. IX. – divadeľné vystúpenie v kultúrnom dome – Jelčanskí ochotníci 

14. IX. – Jazdecké preteky, zabíjačka spojená s projektom ZMO GA-SA regiónu 

4.5.6. X. – vysunuté zasadnutie OZ v obci Békés v Maďarskej republike 

12. X. – ples darcov krvy – SČK 

9. XI. – Voľby do VÚC 

16. XI. – ples poslancov 

14. XII. – Vianočné trhy 

21. XII. – Spoločné predvianočné popoludnie pre občanov obce 

 

13./ Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec 

Ing. Pavol Száraz. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

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

 

     Keďže program 25. 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                                                 Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                  starosta obce                            

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

Zoltán Máris..................…………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21,00 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 21,00 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková        
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