
                                            Z Á P I S N I C A 

                   z mimoriadneho zasadnutia OZ vo Veľkých Úľanoch  

                                     konaného dňa 13. apríla 2015 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta Obce:                                     Ing. Gőgh František 

Poslanci OZ:                                        Podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka:                                     Šafáriková Silvia 

 

     Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch 

otvoril starosta obce, ktorý privítal poslancov.  

Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci.  Pán starosta skonštatoval, že Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programovými 

bodmi  mimoriadneho rokovania. 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Rôzne  

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. 

 

Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia 

zápisnice nasledovne: 

 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Šafárikovú Silviu. 

      

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Ildikó Danišovú a Kristiána 

Sercela 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

 

Jozef Sztraka, Iveta Aponyiová, Mgr. Katarína Bózsingová 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 



Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4/ Rôzne 

 

Uznesenie č. 15-OZ/2015 bod č. 7 

 

a/ neschvaľuje 

 

Žiadosť BOXING CLUB-u Veľké Úľany o poskytnutiew finančnej dotácie na ich 

činnosť z rozpočtu obce. 

 

b/ schvaľuje 

 

Žiadosť Eugena Pápaiho a manželky, Piesková č. 1205/29 Veľké Úľany 

o odkúpenie pozemku na základe LV č. 1531 ako ostatnú plochu p.č. 1319/6 

o výmere 240 m
2
 

 

c/ schvaľuje 

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií pri 

OZ obce Veľké Úľany 

 

d/ ruší 

 

bod č. 2 uznesenia č. 71-OZ/2013 bod č. 7 písm. d Sadzobníka správnych a 

manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované obcou Veľké Úľany – 

úprava hrobového miesta 

 

e/ schvaľuje 

 

bod č. 2 d Sadzobníka správnych a manipulačných poplatkov za úkony a služby 

poskytované obcou Veľké Úľany – úprava hrobového miesta: 

1. hrob: 180€ 

2. hrob: 280€ 

3. hrob: 320€ 

 

5./ Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13. apríla 2015  

prečítala poslankyňa  Mgr. Katarína Bózsingová 

Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.  

 

 



6./ Záver 

      

     Keďže program  mimoriadneho 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 a OZ ukončil. 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

Mgr.. Metzner Zuzana                                               Ing. Gőgh František 

Prednostka OcÚ                                                         Starosta OcÚ 

 
 

 

Za správnosť: Šafáriková 

 

                                                                  

 


