
Z á p i s n i c a  

z  26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 25. januára 2017  

________________________________________________________________ 

S. zn.: UJ6-A10 

 

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 

 

 

    26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta 

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

prítomných. Pán starosta skonštatoval, že všetci poslanci včas obdržali 

pozvánku s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili desiati 

poslanci.  Poslanec Ľudovít Hanzel chýbal 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. Dotazy a návrhy občanov 

6. Interpelácia 

7. VZN č. 1/2017 o určení názvu ulice na území obce Veľké Úľany 

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 Winklerovú a Tibora Csemeza. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Iveta Aponyiová, Zoltán Máris, Jozef Sztraka. 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

 

Na 25. zasadnutí OZ nebola uložená žiadna konkrétna úloha.  

 

5./ Dotazy a návrhy občanov 

  

Na tomto zasadnutí sa z radov občanov nikto nezúčastnil. 

 

6./ Interpelácia 

 

Do interpelácie sa prihlásil poslanec Tibor Csemez. Upozornil na to, že na 

Sedíne na poslednom stĺpe nefunguje miestny rozhlas a bolo by potrebné 

opraviť cestu smerom na golfové ihrisko.  

Ďalej upozornil na to, že vedľa bágra by bolo potrebné vyčistiť jarky od buriny . 

 

7./ VZN č. 1/2017 o určení názvu ulice na území obce Veľké Úľany 

 

Návrh na VZN o určení názvu ulice obdržali všetci poslanci. Obecné 

zastupiteľstvo určilo názov ulice Jánovská – Jánosházi utca . Novo 

pomenovaná ulica je napojená na Leninovú ulicu zo smeru Sládkovičovo. 

Bola vytvorená na základe realizácie individuálnej výstavby. 

VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 



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

 

a/ OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď AGRO SLOVENSKO, s.r.o., Krajinská 124, 821 06 Bratislava, 

z nájomnej zmluvy  nebytového priestoru  na ul. Leninovej č. 216 

 ku dňu 31.1.2017 v zmysle bodu 2, článku IV. nájomnej zmluvy. 

 

b/ OZ vzalo na vedomie 

 

Výpoveď Mgr. Martiny Kovačicovej, a Ing. Vladimíra Kovačica, zmluvy 

o nájme bytu č. A/7 na ul. Sládkovičovskej č. 1516/50  ku dňu:  30.04.2017  

 

c/ OZ  schválilo 

 

Prevod nehnuteľnosti – pozemku KN-E parc. č. 808/3, vedený na liste 

vlastníctva č. 3598  vo výmere  63 m², druh pozemku:  zastavané plochy 

a nádvoria .,  pre žiadateľa  Adriána Zdichavského, bytom Leninova  

č. 1343/171,  925 22  Veľké Úľany , ktorý pozemok dlhodobo užíva,  ako časť  

záhrady.  Pozemok, parc. č. KN-E č. 808/3  svojim umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve  žiadateľa.   

Cena pozemku  -  3,50 €/m². 

 

d/ OZ  schválilo 

 

Vyhotovenie dvojjazyčných uličných tabúľ na celom území obce Veľké Úľany. 

Poslanci navrhli, aby uličné tabule boli v maďarskom jazyku preložené zo 

slovenského jazyka tak, aby ich význam bol zachovaný. 

 

e/ OZ schválilo 

 

Zriadenie komisie na vypracovanie podkladov pre projekt „ Návrat k pôvodným 

historickým názvom ulíc v jazyku maďarskej menšiny obce Veľké Úľany – 

Nagyfödémes“. 

Komisia v zložení: Ing. František Gőgh,  Jozef  Sztraka, Mgr. Zuzana Metzner, 

MBA, Ing. Pavol Száraz, Kristián Sercel.  

Poslanci navrhli vypracovanie tohto projektu z dôvodu, aby v našej obci boli 

zachovalé aj pôvodné maďarské názvy ulíc . Tieto názvy ulíc by sa potom 

uvádzali na samostatných informačných tabuliach. 

 

 

 

 



Informácie starostu: 

 

- Pán starosta navrhol, aby v marcovom čísle Veľkoúľanského obzoru formou 

výzvy boli tí občania, ktorí dlhodobo a nepretržite užívajú tzv. pridomové 

záhrady, ktoré nie sú vysporiadané, aby vo vlastnom  záujme žiadali  obec 

o odpredaj týchto pozemkov, nakoľko obec plánuje v blízkej budúcnosti zvýšiť 

cenu pozemkov.   Cena týchto pozemkov t.č. v zmysle VZN o majetku obce je 

3,50 €/m
2
,  

Vypracovaním výzvy do obecných novín poveril pán starosta pani Prednostku 

obecného úradu. 

- Ďalej pán starosta navrhol, aby na VÚC bol zaslaný list, s ponukou možnosti 

usporiadania 44. ročníka jazdeckých pretekov pod záštitou VÚC, ako župné 

preteky. 

Ak Trnavský samosprávny kraj s týmto návrhom bude súhlasiť, obec by získala 

na usporiadanie pretekov finančnú dotáciu vo výške cca. 4000 – 5000 €. 

- Pán starosta informoval o podaní projektu na rozšírenie kapacít materskej 

školy, ako aj o pripravovanom projekte pre základnú školu na zriadenie nových 

odborných učebníc. 

Ďalej informoval poslancov o plánovaných podujatiach: 

- 28.1.  sa uskutoční ples Základnej školy s VJM Mihálya Borsosa spolu 

s Materskou školou s VJM. 

-2.2. bude výročná členská schôdza miestnej organizácie ZŤP. 

7.2. sa uskutoční ples Matice slovenskej. 

11.2. sa uskutoční ples Základnej školy. 

15.2. bude výročná členská schôdza Klubu dôchodcov „Zlatý dážď“. 

25.2. sa členovia OZ  zúčastnia Klobásového festivalu v Sládkovičove. 

28. 2. sa uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia FUDEMUS. 

27.2 – 1.3. sa uskutoční 27. zasadnutie OZ 

 

9. Diskusia 

 

V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Katalin Bózsing. Informovala sa, ako je  

zabezpečený odchyt túlavých psov na území obce a či obec má vypracovanú 

VZN o zabezpečení umiestnenia túlavých psov. 

Pani prednostka Mgr. Zuzana Metzner, MBA odpovedala, že obec nemá 

vypracovanú VZN. V zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti, obce musia 

zriadiť prevádzku  útulkov pre zvieratá,  a sú povinné zabezpečiť odchyt 

túlavých psov. 

Pán starosta k tejto veci dodal, že budú vytvorené útulky., ale kým tie nebudú 

zriadené, obec  uzavrie zmluvu so zariadením – spoločnosťou, ktorá sa zaoberá  

s odchytom túlavých psov a oni budú zabezpečovať  odchyt. 



Na základe sťažností občanov, že sa po obci voľne pohybujú túlavé psy, obec 

vyzve aj prostredníctvom obecných novín majiteľov psov, aby svojich psov mali 

riadne zavretých a zabezpečených tak, aby sa netúlali po obci. 

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie,  Iveta Aponyiová. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 

 

     Keďže program 26. 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. Zuzana  Metzner,  MBA                                                Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                         starosta obce                            

 

                                       

 

O v e r o v a t e l i a 

 

Mgr. Ingrid Winklerová......................................................................................... 

 

Tibor Csemez....................................................................................................... 
 

 

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

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     



 


