
Z á p i s n i c a  

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 24. septembra 2014  

________________________________________________________________ 

S. zn.: 24/IX/2014 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Poslanci:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 

Prednostka OcÚ:                            Mgr. Zuzana Metzner 

Zapisovateľka:                               Mgr. Tomovičová Mária 

 

 

     35. 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. 

Poslanec Karol Lakatos chýbal ospravedlnene. Poslankyňa Iveta Aponyiová sa 

dostavila oneskorene. 

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. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

7. Rôzne 

8.  Interpelácia poslancov 

9.  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: 

 

Mgr. Ildikó Danišovú a Zoltána Márisa. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Alţbeta Gregušová, Tibor Németh, 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 zúčastnili Imrich Záhončík ml., Ján 

Varga a Ladislav Borovský. 

V tomto bode rokovania pán starosta udelil slovo pánovi Jánovi Vargovi. 

                            

5./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Pán starosta skontroloval úlohy zo zápisnice. Skonštatoval, ţe na predošlom 

zasadnutí neboli uloţené ţiadne konkrétne úlohy. 

 

6./ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Úľany 

 

V diskusii k tomuto bodu rokovania pán starosta informoval poslancov,  ţe 

v súvislosti s PHSR uţ rokoval s pánom Ing. Ľudovítom Kovácsom, vonkajším 

expertom pre spracovanie PHSR obce Veľké Úľany, ktorý spracuje dotazník na  

prieskum verejnej mienky. Tlačivá budú distribuované do kaţdej domácnosti 

spolu s obecnými novinami. 

Poslanec Ľudovít Hanzel navrhol, aby tlačivo bolo uverejnené aj na webovej 

stránke obce. 

Poslanec Zoltán Máris navrhol, aby dotazníky boli zaslané občanom čo najskôr. 

Pán starosta uviedol, ţe do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 

bude potrebné zapracovať: výstavbu domova dôchodcov, vybudovanie cesty pre 

cyklistov, opravu ciest a chodníkov, rozšírenie kapacity školy a škôlky, oprava  

kultúrneho domu, rekonštrukcia fasády ZŠ s VJM Mihálya Borsosa, 

modernizácia VPS – autoparku, výstavba nízkoštandardných bytov, zakúpenie 

nového školského autobusu, vybudovanie nového trhoviska, dokončenie 



výsadby stromov a zelene pri jazdeckom areály, pokračovanie v rekonštrukcii 

Ereča, vytvorenie vodných zdrojov v extraviláne obce pre zver, výstavba 

multifunkčného športového areálu v školskom areáli, vyuţitie voľných parciel 

v majetku obce o rozlohe cca. 46 ha na priemyselnú zónu, vybudovanie 

obchvatov, ktoré sú uvedené v územnom pláne, reštaurovanie všetkých 

sakrálnych pamiatok. 

Poslankyňa Alţbeta Gregušová navrhla rozšírenie kamerového systému aj na 

autobusové zastávky. 

Poslanec Ľudovít Hanzel navrhol opravu a rekonštrukciu obecných budov na 

Sedíne a na Hajmáši. Vytvorenie obecnej polície.  

Bc. Erika Slezáková uţ viackrát iniciovala vybudovanie domovu sociálnych 

sluţieb pre mentálne postihnutých.  

Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová sa informovala o tom, kedy bude vystavaný 

kruhový objazd na kriţovatke Leninovej ulice a ulice Pusta. 

Pán starosta odpovedal, ţe na VÚC je podaná ţiadosť zo strany obce, ale 

v tomto roku to uţ nebude vybudované. 

Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová navrhla vybudovanie detských jaslí 

a klziska. 

Poslanec Ing. Pavol Száraz navrhol vybudovanie zberného dvora, rozvoj 

cestovného ruchu, revitalizáciu zelených plôch obce, výstavbu športovej haly 

alebo prestavbu telocvične ZŠ na športovú halu, dvojjazyčné názvy ulíc 

a ostatných objektov. 

Poslanec Zoltán Máris navrhol vybudovanie spomaľovacích ostrovčekov na 

prístupových cestách obce a pri školách. 

Poslankyňa Bc. Erika Slezáková navrhla v rámci odpadového hospodárstva 

riešiť nákup nového smetiarskeho vozidla. 

Poslankyňa Iveta Aponyiová navrhla rekonštrukciu záchodov a prezliekarní 

telocvične.  

 

7./  Rôzne 

 

a/ OZ odročilo 

 

Ţiadosť Jozefa Sztraku a manţelky  Veľké Úľany, Cintorínska 1474 o 

odkúpenie časti pozemku E par.č. 2092 LV 3598 – orná pôda v šírke záhrady 

vlastníka,  

a schvaľuje zámer odpredaja po vyhotovení geometrického plánu 

 

 

 

 

 

b/OZ odročilo 



 

Ţiadosť Ladislava Borovského, ul. Štefana Majora 448,  Veľké Úľany o 

odkúpenie časti pozemku E par.č. 2092 LV 3598 – orná pôda v šírke záhrady 

vlastníka, 

a schvaľuje zámer odpredaja po vyhotovení geometrického plánu 

 

c/ OZ schválilo jednohlasne  

 

Ţiadosť Ing. Zity Szőcsovej, Leninová 1476, Veľké Úľany o predčasné 

ukončenie nájomnej zmluvy podkrovný trojizbový byt č. B8 vo vchode B 

 

d/ OZ odročilo 

 

Ţiadosť Štefana Vajdu, o odpredaj časti pozemku na rybníku Lotos Lake vo 

Veľkých Úľanoch 

 

e/ OZ uložilo 

 

Prednostke OcÚ objednať geometrické plány na vysporiadanie pozemkov na ul. 

Mikuláša Lieskovského a Štefana Majora. 

 

Informácie starostu: 

 

- 8. 10. mesiac úcty k starším – oslava v MKS pre dôchodcov 

- 15.10. 36. zasadnutie OZ 

- 29.10. 37. zasadnutie OZ 

- 30.10. slávnostné zasadnutie OZ 

- 31.10. prvé zasadnutie okrskových volebných komisií 

- 1.11. odovzdanie pomníka padlým hrdinom z I. svetovej vojny, pamiatka 

zosnulých 

- 7.11. obecné svetielka 

- 8,9.11. spievaj s nami vystúpenie v kultúrnom dome 

- 12. 11. zasadnutie OZ 

- 15.11. voľby do samosprávy obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

8./ Interpelácia poslancov 



 

V interpelácii vystúpila poslankyňa Iveta Aponyiová. Informovala sa, či 

v nájomných bytov platia nájomníci nájomné, či má niekto z nájomníkov 

nedoplatky. 

Poslanec Ing. Pavol Száraz informoval o tom, ako sa zmenil príjem za polročné 

obdobie na základe vydaného nového VZN o  trhovom poriadku. Ďalej sa 

informoval o evidencii nedoplatkov za rok 2014. 

Poslankyňa Bc. Erika Slezáková sa informovala, čo bude s bytom, ktorý majú 

v prenájme Szolgoví.  

Pán starosta odpovedal, ţe pokiaľ budú naďalej platiť nájomné, zmluva sa 

prepíše na ich dcéru.  

Poslankyňa Alţbeta Gregušová – Kriţan Tibor bude vyzvaný, aby do 31. 

decembra obýval dom, inak bude zmluva rozviazaná. 

 

9./ Diskusia 

 

Poslankyňa Iveta Aponyiová upozornila na to, ţe dom na ulici Pusta sa 

rozpadáva. navrhla, aby stavebný úrad konal v tejto veci. 

Poslanec Ľudovít Hanzel pripomenul, ţe obec prisľúbila namontovanie 

obecného rozhlasu aj na Lenčehely. Pán starosta uviedol, ţe túto úlohu treba 

vyriešiť aj v Ekoosade. 

Poslanec Hanzel ďalej navrhol, ţe by bolo vhodné zamestnať nejakého 

profesionála, ktorý by sa zaoberal údrţbou zelene v obci. 

Poslanec Hanzel ďalej navrhol zreštaurovanie zástavy dobrovoľného hasičského 

zboru.  

Pán starosta poveril pána poslanca Ľudovíta Hanzela nájsť vhodného 

reštaurátora a dohodnúť s ním stretnutie. 

Poslankyňa Bc. Erika Slezáková informovala poslancov o tom, ţe v pondelok 

bolo rodičovské zdruţenie, výlety sú drahé, ale škola nemá čas na sledovanie 

výberových konaní. 

Pán starosta odpovedal, ţe aj školy môţu zamestnať vhodných ľudí v rámci 

absolventskej praxe. 

Poslanec Tibor Németh sa informoval, kedy by bolo moţné stretnutie s pánom 

Kazimírom Cséfalvaym na výber vhodného miesta na umiestnenie pomníka. 

Ďalej navrhol, aby prechod pre chodcov pri škole bol premaľovaný na červeno. 

Túto úlohu na seba vzal pán poslanec Jozef Sztraka. 

Ďalej navrhol, aby boli umiestnené prechody pre chodcov pri bytovkách na 

Sládkovičovskej ulici. 

 

 

 

 

10/. Návrh na uznesenie     



 

Návrh na uznesenie z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec 

Ing. Pavol Száraz.. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 
 

     Keďţe program 35. 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. Ildikó Danišová....................................................................... 

 

Zoltán Máris..................................................................................... 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 20,30 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 20,25 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     


