
Z á p i s n i c a  

z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 12. novembra 2014  

________________________________________________________________ 

S. zn.: 12/XI/2014 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Poslanci:                                        Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 

Prednostka OcÚ:                            Mgr. Zuzana Metzner 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

     37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

obce  Ing. František Gőgh, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných 

prítomných.  Po odznení štátnej hymny, pán starosta skonštatoval, že všetci 

poslanci včas obdržali pozvánku s programom a materiálom rokovania. 

Zasadnutia sa zúčastnili 9 poslanci. Poslankyne Iveta Aponyiová a Bc. Erika 

Slezáková 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. Kontrola plnenia uznesení 

5. VZN č. 3/2014 obce Veľké Úľany o miestnych daniach 

6. Programový rozpočet obce Veľké Úľany na r. 2015-17 

7. Rozpočet hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany na r. 2015-17 

8. Správa hlavnej kontrolórky obce 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 Silviu Šafárikovú. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

 

Zoltána Márisa a Alžbetu Gregušovú. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Jozef Sztraka, Ing. Pavol Száraz, Tibor Németh. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy. 

 

5./ VZN č. 3/2014 obce Veľké Úľany o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Návrh VZN č. 3/2014 obdržali všetci poslanci OZ. Predsedkyňa komisie pre 

miestnu samosprávu obce v diskusii k tomuto bodu rokovania uviedla, že 

komisia prerokovala návrh VZN. Skonštatovala, že dane neboli zvýšené, 

niektoré podmienky platenia daní boli preklasifikované. Doporučila schváliť 

tento bod rokovania.  

OZ schválilo jednohlasne VZN č. 3/2014. 

 

6./ Programový rozpočet obce Veľké Úľany na r. 2015 – 2017. 

 

     Programový rozpočet obce Veľké Úľany na r. 2015 – 2017 prerokovala 

finančná komisia obce Veľké Úľany. Predsedkyňa finančnej komisie pani 

Alžbeta Gregušová podala poslancom vysvetlenie k jednotlivým bodom 

rozpočtu. Skonštatovala, že finančná komisia doporučuje schválenie 

programového rozpočtu obce na nasledujúce 3 roky. K tomuto bodu rokovania 

sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce Veľké Úľany, pani Mgr. Mária 

Tomovičová. Správu hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k programovému 

rozpočtu obce Veľké Úľany na r. 2015-2017 obdržali všetci poslanci a vzali ju 

na vedomie. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ schválili 

jednohlasne tento bod rokovania. 

 



 

7./ Rozpočet hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany na r. 2015-17 

 

Rozpočet hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké 

Úľany na r. 2015 – 2017 schválilo OZ jednohlasne. Rozpočet tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

8./ a/ Správa hlavnej kontrolórky obce o plnení úloh za II. polrok 2014. 

 

Svoju správu o plnení úloh za II. polrok 2014 prečítala Mgr. Mária Tomovičová. 

Správu obdržali všetci poslanci. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

OZ vzalo na vedomie správu hlavnej kontolórky obce o plnení úloh za II. polrok 

2014. 

 

b/ Plán práce hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany na I. polrok 2015. 

 

OZ schválilo jednohlasne Plán práce hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany na 

I. polrok 2015. Plán práce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

9/. Návrh na uznesenie     

 

Návrh na uznesenie z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec 

Jozef Sztraka. 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

Uznesenie z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad  

o hlasovaní poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10./ Záver 
 

     Keďže program 37. 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, ako aj za prácu za uplynulé 

volebné obdobie 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 

 

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

 

Alžbeta Gregušová........................................................................................... 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 18,00 hod. 

Zápisnica skončená, a prečítaná o 17,45 hod. 
 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     


