
Z á p i s n i c a  

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 16. októbra 2013 

________________________________________________________________ 

S. zn.: 16/X/2013 

 

Prítomný: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Hlavný kontrolór obce:                 Mgr. Mária Tomovičová 

Prítomní:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

     27. 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 10 poslanci  

z 11 poslancov. Poslankyňa Iveta Aponyiová 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. VZN č. 2/2013 o trhovom poriadku na území obce Veľké Úľany 

8. VZN č č. 4/2013 o určení názvu ulice v obci Veľké Úľany 

9. Rôzne 

10. 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: 

 

Mgr. Ingrid Winklerovú a Alţbetu Gregušovú. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Bc. Erika Slezáková, Mgr. Ildikó Danišová, Ing. Pavol Száraz. 

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  z radov občanov zúčastnila pani Klára Némethová, 

z Občianskeho zdruţenia ÚLIK. Pán starosta jej v rámci tohoto bodu rokovania 

udelil slovo. Pani Némethová informovala prítomných o svojej činnosti v rámci 

Občianskeho zdruţenia Úlik, ako aj o činnosti klubu mamičiek s deťmi. Pani 

Némethová vyjadrila svoje rozčarovanie, a hlbokú ľútosť nad tým, ţe voči jej 

činnosti sa neustále vyvíja osočovanie, a na základe týchto skutočností 

informovala OZ o ukončení svojej činnosti a o likvidácii Občianskeho zdruţenia 

k 1. novembru 2013. Informovala poslancov o ţiadosti mamičiek navštevujúcich 

klub mamičiek s deťmi, aby aj naďalej mohli vyvíjať svoju činnosť 

v priestoroch denného stacionára pod vedením niekoho iného. 

Pán starosta vyjadril svoju ľútosť nad rozhodnutím pani Némethovej. Povedal, 

ţe s jej prácou a činnosťou v prospech detí nebol nikdy problém, a zo strany 

obce jej na fungovanie boli poskytnuté vţdy všetky potrebné prostriedky o ktoré 

poţiadala. Uznal však dôvody pani Némethovej, ţe k úspešnej činnosti sú 

potrebné aj dobré medziľudské vzťahy a prajné prostredie. 

V diskusii k tomuto bodu rokovania sa vyjadrila aj poslankyňa Alţbeta 

Gregušová, ktorá tieţ vyslovila svoju ľútosť nad ukončením činnosti pani 

Némethovej. 

Poslanec Hanzel upozornil na to, ţe pokiaľ bude klub mamičiek s deťmi 

fungovať naďalej v Dennom stacionári, bude potrebné určiť zodpovednú osobu, 

ktorá si vezme na zodpovednosť fungovanie klubu. 
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5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí bolo odročené prejednanie návrhu VZN 

o trhovom poriadku. Návrh VZN sa bude prejednávať na tomto zasadnutí. 

Ďalej bolo odročené aj prejednanie ţiadosti o prenájom kultúrneho domu na 

Hajmáši. Aj táto ţiadosť bude prerokovaná na tomto zasadnutí. 

 

6./ Interpelácia poslancov 

 

V interpelácii nevystúpil nikto z poslancov. 

 

7./ VZN č. 2/2013 o trhovom poriadku na území obce Veľké Úľany 

 

Pán starosta prečítal  a poslanci OZ svojimi návrhmi doplnili VZN o trhovom 

poriadku. Poslanci OZ navrhli, aby o nových podmienkach na miestnom 

trhovisku bola informovaná aj poriadková sluţba. Skonštatovali, ţe 

z technického hľadiska bude potrebné ešte vymerať predajné miesta na 

parkovisku 

 

8./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o určení názvu ulice v obci 

Veľké Úľany   

 

Pán starosta prečítal  a poslanci OZ svojimi návrhmi doplnili VZN o určení ulice 

v obci Veľké Úľany.  

Určenie novej ulice pod názvom Ekoosada bolo potrebné z dôvodu, ţe boli uţ 

skolaudované prvé domy v Ekoosade a tak bez určenia presnej adresy by 

občania tam bývajúci si nemohli vybaviť potrebné doklady. 

Poslanci sa ďalej dohodli na tom, ţe v maďarskom jazyku sa bude pouţívať 

názov „ Ökotelep „ 

 

9./ Rôzne 

 

a/ OZ  schválilo jednohlasne  

 

Zmluvu medzi Odpadová s.r.o., Riečna č. 4, 811 02 Bratislava a Obcou Veľké 

Úľany o uloţení odpadu na skládku T.K.O. Čierna Voda. 

Nakoľko T.K.O. s.r.o. Čierna Voda bola daná do prenájmu, uloţenie 

komunálneho odpadu bude na skládku T.K.O. C.V. odteraz na základe 

predmetnej zmluvy vykonávať Odpadová s.r.o. Bratislava. 
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b/ OZ  schválilo jednohlasne 

 

Odpredaj  pozemku, par.č. 2224 vo výmere 277 m², vedeného Katastrálnym 

odborom Okresného úradu v Galante ako neknihovaná parcela v PK vloţke č. 

9000 Judite Schwarzlóse, bytom Veľké Úľany, Kováčska č. 1261. Pozemok  

svojím umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom 

a stavbou v podielovom spoluvlastníctve ţiadateľky. Kúpna cena 3,50€/m
2
. 

 

c/ neschválilo jednohlasne 

 

Ţiadosť Andrei a Norberta Dúc, Šuľany 149, 930 33 Horný Bar o prenájom 

priestorov objektu Nové Osady č.d. 27. 

Pán starosta oddôvodnil toto rozhodnutie tým, ţe budova kultúrneho domu na 

Hajmáši slúţi pre našich občanov z osád Hajmáš a Lenčehel. 

 

Informácie starostu: 

 

- bude potrebné nachystať materiál na zostavenie budúcoročného 

rozpočtu 

- poslanci môţu dávať svoje návrhy do Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce na obdobie r. 2014-2021 

- KOmisia pre prideľovanie nájomných bytov rozhodne o ďalších 

zmenách v prenájme bytov, ktoré sa uvoľnili a rozhodne ktorím 

ţiadateľom budú uvoľnené byty pridelené 

 

10./ Diskusia 

 

Poslanec Ľudovít Hanzel: 

Upozornil na to, ţe by bolo potrebné lepšie ohradenie parkoviska pred 

kultúrnym domom, nakoľko niektorí vodiči nerešpektujú vyznačené parkovisko. 

Pán starosta odpovedal, ţe bude potrebné nájsť riešenie. 

 

Poslanec Hanzel ďalej poukázal na to, ţe pred domom na ul. Št. Majora č. 561  

je vedenie miestneho rozhlasu obohnané viničom, čo môţe spôsobiť skrat. 

Navrhol, aby majitelia boli na túto skutočnosť upozornení a vyzvaní aby očistili 

vedenie. 
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11./ Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala 

poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

12./ Záver 
 

     Keďţe program 27. 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                                                 Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                  starosta obce                            

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mgr. Ingrid Winklerová........................................................................... 

 

Alţbeta Gregušová................…………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21,15 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 21,05 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková        



 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


