Zápisnica
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 16. apríla 2014
________________________________________________________________
S. zn.: 16/IV/2014
Prítomní:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:

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

31. 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 desiati poslanci.
Poslanec Jozef Sztraka chýbal ospravedlnene.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Pán starosta navrhol program rokovania nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Dotazy a návrhy občanov
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2013
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce
Veľké Úľany za rok 2013
9. Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany
7. Návrh na uznesenie
8. 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:
Tibora Németha a Alţbetu Gregušovú.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Bc. Erika Slezáková, Ľudovít Hanzel, Karol Lakatos.
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 v zastúpení občanov Sedína
pani Čechová. Pani Čechová sa dostavila na zasadnutie z dôvodu, ţe občania
Nových Osád – časti Sedín vyjadrili svoj nesúhlas so zámienkou obce
vybudovať nízkoštandardné byty na území Sedína. Pán starosta sa zúčastnil
schôdze zvolanej občanmi tejto časti obce a vzal na vedomie ich nesúhlas, ktorý
predloţil obecnému zastupiteľstvu. Poslanci OZ uznesením č. 98-OZ/2014 bod
č. 10 písm.c – ZRUŠILI zámer výstavby nízkoštandardných bytov v K.Ú. Nové
Osady.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta skontroloval úlohy zo zápisnice.
- Skonštatoval, ţe úloha uloţená majiteľovi KERKIRA PUB-u o podávaní
pravidelných informácií o organizovaní podujatí a ich zabezpečenia sa plní, pán
Blšťák podáva pravidelne a včas informácie o podujatiach.
- Zmluvu s mobilnými operátormi skontrolovala pani kontrolórka obce Mgr.
Mária Tomovičová. Uviedla, ţe záväzky mobilných operátorov sú plnené podľa
dohôd uvedených v zmluve.
- Pomník padlým hrdinom z I. svetovej vojny obec uţ objednala u pána
Kazimíra Cséfalvayho.

6./ Interpelácia poslancov
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V interpelácii vystúpil pán poslanec Ing. Pavol Száraz s dotazom, ako sú platené
obci dane, ktoré boli splatné za predchádzajúce roky. Odpoveď na túto otázku
podala Mgr. Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka obce. Súpis daňových
dlţníkov predloţila poslancom k nahliadnutiu.
7./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2013.
8./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce
Veľké Úľany za rok 2013
K týmto bodom rokovania sa vyjadrila v diskusii pani poslankyňa Alţbeta
Gregušová, predsedkyňa finančnej komisie. Uviedla, ţe rozbor hospodárenia
obce, ako aj jej príspevkových a rozpočtových organizácií, bolo v súlade
s plánovaným rozpočtom, a v rozbore neboli ţiadne nezrovnalosti. Rozbor
hospodárenia bol prerokovaný finančnou komisiou, ktorá ho obecnému
zastupiteľstvo doporučila schváliť.
OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne. Rozbor hospodárenia obce Veľké
Úľany, ako aj príspevkových a rozpočtových organizácií obce tvorí prílohu tejto
zápisnice.
9./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2014.
Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany predloţila prednostka obce Mgr. Zuzana
Metzner, ktorá k nemu podala informácie. Zmena rozpočtu tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Zmenu rozpočtu schválili poslanci jednohlasne.
10./ Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne
Zriadenie vecných bremien podľa GP č. 50/2014 za odplatu 10 €/m2 v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Jedná sa o nasledovnú nehnuteľnosť:
parc. č. 2840/1 , LV č. 1531 o výmere 26112 m2, KÚ V. Úľany
parc. č. 628/1, LV č. 3598 o výmere 244 m2, KÚ V. Úľany
parc. č. 628/1 LV č. 1531 o výmere 250 m2
KÚ V. Úľany
Zriadenie vecných bremien na uvedené nehnuteľnosti bolo schválené na základe
ţiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s., nakoľko na uvedených pozemkoch
boli realizované stavby DS Veľké Úľany VNK, TS.DTR, NNK.
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b/ OZ schválilo jednohlasne
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 s účinnosťou od
1.1.2014 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu
o70 %, t.j. na sumu 3040 €.
c/OZ zrušilo deviatimi hlasmi za a jedným hlasom proti
Zámer výstavby nízkoštandardných bytov v KÚ. Nové Osady. O tomto bode sa
konala diskusia v rámci bodu č. 4 Obecného zastupiteľstva.
d/ OZ schválilo jednohlasne
Poskytnutie sponzorského daru 100 € na vydanie CD pre Dezidera Hollósiho,
Mierová 1436/43 Galanta.
Pán Hollósi je uţ dlhé roky učiteľom hudby a pripravuje deti z našej obce
v rámci vysunutého pracoviska hudobnej školy zo Sládkovičova v kultúrnom
dome. Svojimi vystúpeniami často podporuje kultúrne podujatia, organizované
našou obcou. Za túto jeho činnosť ho OZ podporilo na vydaj jeho CD.
e/OZ neschválilo jednohlasne
Ţiadosť Martina Blšťáka, Kerkira pub, Veľké Úľany o odpustenie zvýšenia
nájomného o mieru inflácie za rok 2013.
Poslanci OZ sa rozhodli neschváliť ţiadosť pána Blšťáka, nakoľko by to bol
neférový prístup k ostatným nájomcom nebytových priestorov.
f/ OZ vzalo na vedomie
Ţiadosť nájomníkov I. poschodia v dome sluţieb vo Veľkých Úľanoch
o preskúmanie rozdelenia spotreby zemného plynu za rok 2013 pre nájomníkov
na I. poschodí v dome sluţieb a poverilo hlavnú kontrolórku obce Mgr. Máriu
Tomovičovú o preskúmanie veci, a o výsledku informovať nájomníkov.
g/ OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť Renaty Ferancovej EMITEXTIL, Andreja Sládkoviča 3967/32, Senec
o prenájom nebytového priestoru na Leninovej ul. č. 174 výmenou z doterajších
priestorov do priestorov vedľa kaderníctva.
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h/ OZ schválilo jednohlasne
Zmenu prenájmu nebytového priestoru pre Františka Gőgha ml. na priestory na
ul. Leninová č. 173/3 časť detského lekára, a následne
Ruší uznesenie č. 93-OZ/2014 bod č. 7 písm. h
Nakoľko priestory o ktoré poţiadali na predošlom zasadnutí sa ukázali byť malé
a nevhodné na posilňovňu, preto poţiadali o poskytnutie uvedených priestorov
na dočasnú dobu.
i/ OZ zvolilo počtom hlasov 9 , 1 poslanec sa zdržal hlasovania
Za člena Rady Materskej školy s VJM Bc. Eriku Slezákovú.
j/ OZ schválilo jednohlasne
Modernizáciu verejného osvetlenia obce úspornou LED technológiou. Náklady
na modernizáciu verejného osvetlenia budú hradené prevaţne z úspor na jeho
prevádzkových nákladoch. OZ poverilo starostu obce na vyhlásenie verejnej
súťaţe na zhotoviteľa modernizácie verejného osvetlenia obce.
Vysvetlenie k tomuto kroku obce podal pán starosta, ktorý uviedol, ţe
z dlhodobého hľadiska bude mať realizácia tohto zámeru pre obec veľké
výhody.
11./ Diskusia
- Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová informovala poslancov
o plánoch občianskeho zdruţenia ÚLIK.
- Poslanec Karol Lakatos sa informoval, či obec bude investovať do
vybudovania napájadla pre zver.
- Pán starosta odpovedal, ţe ţiadosti o poskytnutie dotácií z Európskych
fondov zatiaľ neuspeli, bude preto potrebné hľadať iné riešenie.
- Poslanec Ľudovít Hanzel upozornil na poškodený strom na dvore denného
stacionára. Pán starosta poveril vedúceho Verejnoprospešných sluţieb
obce Veľké Úľany pána Németha, aby vyhodnotil situáciu a podal návrh
na riešenie.
- Poslanec Ing. Pavol Száraz predloţil návrh – ponuku na nákup gumovej
dlaţby, ktorú by bolo vhodné vyloţiť detské ihrisko.
- Pán starosta vyzval poslancov, aby na nasledovné zasadnutie podali svoje
návrhy na udelenie ceny obce a čestného občana, ktoré sa kaţdoročne
udeľujú v rámci obecných dní.
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Pán starosta informoval poslancov o moţnosti podania projektu v rámci
celonárodnej akcie organizovanej VÚC Trnava na výsadbu stromov.
Ďalej informoval poslancov o nadchádzajúcich akciách:
26.4. – Deň zeme, celo obecné upratovanie, skrášľovanie okolia
26.4 – Rybárske preteky na Lotos Lake
30.4. – Stavanie mája
1.5. – Prvomájová veselica
12/. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
poslankyňa Bc. Erika Slezáková.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
13./ Záver
Keďţe program 31. 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 obce

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ
Overovatelia

Tibor Németh..........................................................................
Zoltán Máris..............………………………………………….
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21,30 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 21,25 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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