Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 27. augusta 2014
________________________________________________________________
S. zn.: 27/VIII/2014
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Prednostka OcÚ:
Zapisovateľka:

Ing. František Gőgh
Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Mgr. Mária Tomovičová
Mgr. Zuzana Metzner
Mgr. Tomovičová Mária

34. 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 všetci poslanci.
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
Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany
Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce za I. polrok 2014.
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce
Veľké Úľany za I. polrok 2014.
9. Rôzne
10. Interpelácia poslancov
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
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 Mgr. Máriu Tomovičovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Alţbetu Gregušovú a Ľudovíta Hanzela.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
Mgr. Ingrid Winklerová, Bc. Erika Slezáková, Zoltán Máris.
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 nikto nezúčastnil.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta skontroloval úlohy zo zápisnice. Skonštatoval, ţe na predošlom
zasadnutí neboli uloţené ţiadne konkrétne úlohy.
6./ Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany
OZ schválilo jednohlasne zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2014 na
základe doporučenia predsedkyne finančnej komisie Alţbety Gregušovej, ktorá
v diskusii k tomuto bodu rokovania uviedla, ţe finančná komisia na svojom
zasadnutí preskúmala dôvody, týkajúce sa navrhovaných zmien a na základe
podkladov z účtovníctva obecného úradu doporučila schváliť tento bod
rokovania.
7./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. polrok 2014
8,/ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce
Veľké Úľany za I. polrok 2014.
OZ schválilo jednohlasne rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany ako aj
príspevkových a rozpočtových organizáií obce za I. polrok 2014.
V diskusii k tomuto bodu rokovania vystúpila Alţbeta Gregušová predsedkyňa
finančnej komisie, ktorá na základe zasadnutia finančnej komisie navrhla OZ
schváliť tento bod rokovania.

9./ Rôzne
a/ OZ odročilo
Ţiadosť Alojza Sebőka, ul. M. Lieskovského č. 1298/19 o odkúpenie časti
pozemku par. č. 2048 v k.ú. Veľké Úľany o rozlohe cca 600 m2 do osobného
vlastníctva.
Je potrebné po dohode predloţiť geometrický plán.
b/ OZ schválilo jednohlasne
Ţiadosť WAJS, s.r.o., Majerníkova 36/A, Bratislava o prenájom nebytových
priestorov v dome sluţieb za účelom prevádzkovania nechtového štúdia
od 1.9.2014.
c/ OZ neschválilo jednohlasne
Ţiadosť Spoločenstva bytových a nebytových priestorov, ul. Druţstevná 1162
v zastúpení Imrichom Záhončíkom, bytom Veľké Úľany ul. M. Lieskovského
1296 o vysporiadanie pozemkov na ul. Druţstevnej č. 1162 a M. Lieskovského
1296 výmenou za pozemky pod skládkou verejného odpadu vo Veľkých
Úľanoch.
Informácie starostu:
- Pán starosta predloţil hlásenia prevádzkovateľa Kerkira – PUB-u z 8.8.2014,
28.7.2014 a 13.7.2014. Skonštatoval, ţe neboli zaznamenané ţiadne konflikty na
hlásených akciách
- 5.9.2014 – uhostenie návštevy z druţobnej obce Jánossomorja pri príleţitosti
10. výročia uzavretia zmluvy o spolupráci
- 6.9.2014 – Jazdecké preteky
- 13.9.2014 – športový deň v areáli základnej školy
20. 9.2014 – Návšteva druţobnej obce Jánossomorja.
21.9.2014 – odovzdávanie kandidátnych listín na post starostu obce a do OZ
22. a 24. 9. 2014 – 35. zasadnutie OZ
5.10.2014 – Veľkoúľanské hody
13. a 15. 10. – OZ č. 36.
27. a 29. 10. – OZ č. 37
30. 10. 2014 – posledné – slávnostné zasadnutie OZ
1.11. 2014 – Sviatok všetkých svätých
7.11.2014 – Obecné svetielka
15.11.2014 – Voľby do orgánov samosprávy obce

-oO dokončení verejných toaliet pri RK kostole, a výmenu starých
autobusových zastávok za nové
- ďalej plánuje obec opravu a vybudovanie chodníkov na ul. Štefana Majora
smerom na Jánovce
10./ Interpelácia poslancov
V interpelácii vystúpil poslanec Ľudovít Hanzel. Informoval sa v akom stave je
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod školským futbalovým ihriskom.
11./ Diskusia
Poslanec Karol Lakatos navrhol, ţe by bolo dobré, ak by sa vybudovala cesta
pre cyklistov z obce smerom na Sládkovičovo k Relaxu.
Pán starosta odpovedal, ţe obec tento návrh zapracuje do Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce. Potrebná je však aj dohoda s cestármi.
Pán poslanec ďalej navrhoval, ţe by bolo potrebné viac dbať o čistotu v obci,
ako aj v celom katastri obce. Navrhol, aby do tejto činnosti boli zapojení hlavne
tí občania, ktorí sú zaradení do aktivačnej činnosti.
Pán poslanec znova upozornil na potrebu obnovenia časti Ereč smerom na
Jánovce, jej doplnenie vodou, čo je potrebné hlavne z hľadiska ochrany lesnej
zveri.
Poslankyňa Iveta Aponyiová navrhla, aby aj ţiaci základných škôl boli viac
zapájaní do skrášľovania obce.
Pán starosta povedal, ţe na skrášľovanie obce sa vynakladajú nemalé
prostriedky, a stojí za tým mnoho práce.
Poslanec Ľudovít Hanzel upozornil na potrebu namontovania ďalších kamier
v obci.
Pán starosta odpovedal, ţe do konca tohoto roka bude rozšírený kamerový
systém v obci.
Poslankyňa Gregušová - bolo by potrebné vyznačenie prechodu pre chodcov
popri športovom ihrisku, nakoľko je to potrebné pre obyvateľov, bývajúcich
v Ekoosade. Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová sa informovala, či obec by vedela
poskytnúť pomoc ţiakom z problémových rodín na kúpu školských potrieb.
Pán starosta odpovedal, aby sociálna komisia predloţila menný zoznam ţiakov,
ktorým by mala byť poskytnutá pomoc.

12/. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad
o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
13./ Záver
Keďţe program 34. 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

Alţbeta Gregušová.......................................................................
Ľudovít Hanzel..................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,30 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 20,25 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

