
Z á p i s n i c a  

zo  16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 4. mája 2016  

________________________________________________________________ 

S. zn.: UJ6-A10 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                Ing. František Gőgh 

Poslanci:                                        Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Hlavná kontrolórka obce:              Mgr. Mária Tomovičová 

Prednostka OcÚ:                            Mgr. Zuzana Metzner 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

    16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

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

prítomných. Pán starosta skonštatoval, ţe všetci poslanci včas obdrţali 

pozvánku s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 

poslanci. Mgr. Katalin Bózsing 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. Kontrola plnenia uznesení 

5. Interpelácia 

6. Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce za I. štvrťrok 2016 

7. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. štvrťrok 2016 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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: 

 

Mgr. Ingrid Winklerová,  Ľudovít Hanzel 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ildikó Danišová, Iveta Aponyiová, Zoltán Máris. 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

 4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na 15. zasadnutí OZ  bola uloţená úloha Obecnému úradu Veľké Úľany  

vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Miestneho kultúrneho 

strediska Veľké Úľany v termíne do 31.3.2016. 

Pán starosta skonštatoval, ţe táto úloha bola splnená. 

 

5./ Interpelácia 

 

V interpelácii vystúpii: 

-  Ľudovít Hanzel, ktorý sa informoval o PHSR obce. 

- Mgr. Ingrid Winklerová sa informovala, či spoločenské organizácie obce 

predloţili vyúčtovanie dotácie poskytnutej obcou na činnosť do 

31.4.2016. 

- Pán starosta odpovedal, ţe vyúčtovanie predloţili všetky spoločenské 

organizácie. 

- Zoltán Máris upozornil na to, ţe ešte nie sú opravené všetky cesty, ktoré 

boli prerezané z dôvodu zavedenia kanalizácie do niektorých domov. 

Navrhol, aby občania, ktorí napriek výzve neurobili nápravu, boli vyzvaní 

a upozornení na to, aby splnili svoju povinnosť. V opačnom prípade pán 

poslanec navrhol, aby boli uloţené sankcie podľa zákona. 

- Pán starosta odpovedal, ţe osobne  to preverí. 

- Ing. Pavol Száraz sa informoval, či uţ obec podpísala zmluvu o výmene 

elektrického osvetlenia obce.  

- Pán starosta odpovedal, ţe preberací protokol bol podpísaný. Starostlivosť 

o verejné osvetlenie týmto prevzala na seba dodávateľská firma, čím obec 

ušetrí náklady vo výške cca. 10 tisíc Eur ročne.. 



- Tibor Csemez upozornil na to, ţe v ulici Štefana Majora neboli vymenené 

ešte dve ţiarovky. 

- Pán starosta prisľúbil nápravu. 

 

 

6./ Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce za I. štvrťrok 2016 

 

7./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za I. štvrťrok 2016 

 

V diskusii k týmto bodom rokovania vystúpil poslanec Jozef Sztraka. Uviedol, 

ţe komisia finančná, správy obecného majetku a pre organizáciu miestnej 

samosprávy mala zasadnutie v pondelok 2. mája. Komisia skonštatovala, ţe 

neboli závaţnejšie prekročené ţiadne body hospodárenia obce, ani 

v hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií obce, a preto komisia 

doporučuje schváliť rozbor hospodárenia obce, ako aj príspevkových 

a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany za I. štvrťrok 2016. 

V ďalšej diskusii pán starosta dal slovo pani prednostke obecného úradu Mgr. 

Zuzane Metzner, ktorá podala vysvetlenie poslancom k jednotlivým bodom 

rozboru obce, ako aj príspevkových a rozpočtových organizácií obce. 

OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne.  

Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany, ako aj príspevkových a rozpočtových 

organizácií obce Veľké Úľany za I štvrťrok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

8./ V bode rôznom poslanci OZ prejednávali nasledovné žiadosti: 

 

a/  

 

Ţiadosť Hung Duy Sy, bytom ul. Svätého Štefana 613/3, 943 01 Štúrovo 

o prenájom nebytových priestorov na ul. Leninová č. 174/2  OZ odročilo, 

nakoľko ţiadateľ ešte nevidel predmetné priestory.  

 

b/1   

 

Ţiadosť Poľovníckeho zdruţenia „Zlatý Baţant“ o odkúpenie pozemku pod 

budovou poľovníckeho domu evidovanou na LV č. 2993 s.č. 1359, parcela č. 

4870/7 . 

Túto ţiadosť OZ neschválilo, nakoľko obec pokiaľ to nie je nevyhnutné, 

nepredáva svoj nehnuteľný majetok. 

 

b/2  
Poslanci však navrhli, aby v prípade odpredaja pozemku malo Poľovnícke 

zdruţenie predkupné právo na tieto pozemky.  



OZ vzalo na vedomie 

 

Ţiadosť Silvie Lošonskej,  Leninova 1476/185, Veľké Úľany o ukončenie 

nájomnej zmluvy v 24 bj. na Leninovej ul. 1476/185,  byt č. A6 ku dňu 

31.7.2016 

 

OZ vzalo na vedomie 

 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ Veľké Úľany a Zoltánom 

Farkašom, bytom Matúškovo 952.  

Pán Zoltán Farkaš vzal do prenájmu dané priestory za účelom prevádzania hodín 

ZUMBY pre ţiakov základnej školy. 

 

OZ schválilo  

 

Udelenie „Ceny obce za rok 2016“ nasledovným občanom: 

Alžbete  Prágaiovej  kultúrno-osvetovej pracovníčke Miestneho kultúrneho 

strediska vo Veľkých Úľanoch za 25 ročnú aktívnu prácu v Miestnom 

kultúrnom stredisku, za dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách a 

v Zbore pre občianske záleţitosti. 

Mgr. Gabriele Vajdovej – riaditeľke Základnej školy Mihálya Borsosa 

s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Úľanoch za aktívnu prácu 

vo výchove mladej generácie, za osobitný prínos v rozvoji zameranom na prácu 

s deťmi a mládeţou a z príleţitosti ţivotného jubilea.  

Mgr. Edite  Katonovej – za vysoko odbornú prácu vo výchove a starostlivosti  

o deti v predškolskom veku, za 30 ročné príkladné vedenie Materskej školy  

vo Veľkých Úľanoch. 

Darine Kyselej – za dlhoročnú aktívnu prácu predsedníčky ZO Slovenského 

zväzu zdravotne postihnutých a z príleţitosti ţivotného jubilea.  

 
f/  

 

Ţiadosť Bognár Imre, Kodály Zoltán u. 43, 9023 Győr o prenájom nebytových 

priestorov na ul. Leninovej č. 174/2 za účelom zriadenia solária. 

Túto ţiadosť schválili poslanci OZ jednohlasne. Podmienky prenájmu budú 

zakotvené v nájomnej mluve. 

 

g/ 

 

OZ schválilo Rekonštrukciu Zberného dvora Veľké Úľany. 

predloţenie  ŢoNFP na RO pre OP KŢP, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-

2016-10: 

 



Názov projektu:  Rekonštrukcia  zberného dvora Veľké Úľany 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Obce 

Veľké Úľany  

z celkových oprávnených výdavkov je   100 000 EUR.  

 

Informácie starostu: 

8.5.  – slávnostná svätá omša pri príleţitosti sviatku svätého Floriána venovaná 

pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Veľké Úľany 

Oslavy Dňa matiek škôl a predškolských zariadení obce 

7.5. regionálna prehliadka estrádnych súborov v Miestnom kultúrnom dome 

10.5. Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľky Miestneho kultúrneho 

strediska 

15.5. Prvé sväté prijímanie v RK kostole 

16-20.5. Európske majstrovstvá starostov vo futbale v Uhorskom Hradišti 

27-29.5. návšteva motorkárov z Csabrendeku 

Najbliţšie zasadnutie OZ sa uskutoční 15. Júna 2016. 

 

9. Diskusia 

 

Ľudovít Hanzel poukázal na nasledovné nedostatky: 

- smerom na dostihovú dráhu sú cesty vo veľmi zlom stave 

- popri kaštieli je cca. 5 metrový pás, ktorý by bolo potrebné pokosiť 

- bolo by potrebné znovu premaľovať prírodné javisko 

- pripomenul ţe by bolo potrebné dostavať ešte ostávajúce autobusové zastávky 

- poslanec Hanzel poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili  Dňa zeme  

brigádnikom, ako aj organizáciám 

- informoval sa, či obec má záujem o odkúpenie pozemkov bývalého strediska 

Svinčák 

- poslanec Hanzel sa informoval , či Peter Huszár, člen poriadkovej sluţby -  tieţ 

vykonáva ranné riadenie dopravy pri prechode pred školou.. 

- Pán starosta odpovedal, ţe bol osobne skontrolovať pána Huszára, ktorý si 

svoje povinnosti plnil podľa nariadenia. 

- poslanec Hanzel vyslovil spokojnosť s usporiadaním miest pre predajcov ako 

aj poskytovaním elektrickej energie pre predajcov počas prvomájových osláv 

- Pán starosta informoval o tom, ţe poplatok pre predajcov bol upravený, 

a všetci predávajúci museli dopredu poţiadať o povolenie, a predávať mohli iba 

tí, ktorým povolenie bolo poskytnuté.  

- Poslanec Kristián Sercel uviedol, ţe pri úprave poskytnutia elektrickej energie 

predajcom sú ešte rezervy, ale v spolupráci s obcou sa tieto problémy budú dať 

vyriešiť. 

- Poslankyňa Aponyiová upozornila na potrebu oplotenia detského ihriska na 

Sedíne a opravy detského ihriska na Hajmáši. 



- Upozornila na potrebu osvetlenia parkoviska za zdravotným strediskom, kde je 

parkovisko pre nájomcov bytovky. 

- Informovala sa, či obec plánuje zriadenie detských jasiel. 

- Pán starosta odpovedal, ţe nie, v blízkej budúcnosti sa zriadenie detských jaslí 

neplánuje. Budú však rozšírené kapacity materských škôl. 

- Poslanec Hanzel tieţ navrhol potrebu rozšírenia kapacity materských škôl. 

- Poslanec Ing.  Száraz navrhol, aby na internete bolo uvedené telefónne číslo, 

kam môţu občania volať v prípade, keď sa nájde nejaký túlavý pes. 

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 

 

     Keďţe program 16. 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. Ingrid Winklerová.......................................................................................... 

 

Ľudovít Hanzel.............................................................................................. 
 

 

Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,45 hod. 

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


