
Z á p i s n i c a  

z  30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 26. apríla 2017  

________________________________________________________________ 

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, MBA 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

    30. 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 deviati 

poslanci.  Poslanec Ľudovít Hanzel a Tibor Németh chýbali ospravedlnene. 

Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová 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. Interpelácia 

5. Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za 1. štvrťrok 2017  

6. Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za 1. štvrťrok 2017 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

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: 

 

Kristiána Sercela a Tibora Csemeza 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto: 

Sztraka Jozef, Zoltán Máris, Iveta Aponyiová. 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Interpelácia 

 

Do interpelácie sa z prítomných poslancov nikto neprihlásil. 

 

5./ Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za 1. štvrťrok 2017  

 

6./ Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce 

Veľké Úľany za 1. štvrťrok 2017 

 

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

ţe komisia finančná, správy obecného majetku a pre organizáciu miestnej 

samosprávy 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 

2017. 

 

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

 

a/ schvaľuje  

 

Spolufinancovanie projektu :  "Zníţenie energetickej náročnosti kultúrneho 

domu v obci Veľké Úľany"  a predloţenie Ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na Environmentálny fond: 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania: 8 568,342 EUR s DPH 



Celkové oprávnené výdavky:171 366,84 EUR s DPH 

Neoprávnené výdavky: 0 Eur.  

 

b/ schvaľuje  

 

Štatút Zboru pre občianske záleţitosti /ZPOZ/ pri Obecnom zastupiteľstve  

vo Veľkých Úľanoch. Pani matrikárka predloţila tento štatút z dôvodu, ţe 

pôvodný štatút bol vypracovaný ešte v slovenskej mene SK. 

 

c/ odročuje 

 

Ţiadosť Tibora Sebőka a manţelky, Leninova ul. č. 22, Veľké Úľany o predaj 

pozemku -  parc. č. KNC 831/7 vo výmere 500 m
2
. 

Komisia výstavby s pánom starostom vykoná obhliadku o tom, ţe či predmetná 

parcela zasahuje aj do susedných parciel, a ako bude moţné jej vymeranie. 

 

Informácie starostu: 

 

- Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 31. mája 2017. 

- 30. apríla sa uskutoční obecný majáles 

- 17. a 18. mája sa bude konať snem ZMOS-u 

- 7. mája sa uskutočnia oslavy sv. Floriána slávnostnou omšou v RK kostole 

- 26. mája sa uskutoční vystúpenie speváckych zborov v rámci Kodályových dní 

v RK kostole 

 

9. Diskusia 

 

V diskusii ako prvá vystúpila poslankyňa Iveta Aponyiová. Informovala sa, 

koľko má zamestnancov príspevková organizácia , a kedy sa začne s opravou 

chodníkov. 

Pán zástupca informoval poslancov o počte stálych zamestnancov, ako aj 

o počte zamestnancov pracujúcich na dohodu v Príspevkovej organizácii obce. 

Pán starosta odpovedal, ţe na opravu miestnych komunikácií resp. chodníkov sú 

vyčlenené financie z rozpočtu. Práce sú naplánované na jeseň. 

Poslanec Tibor Csemez navrhol, aby v Krajnej ulici bola osadená tabuľa zákaz 

vjazdu nákladným vozidlám. 

Pán starosta odpovedal, ţe v tomto roku je naplánované vypracovanie projektu 

na osadenie a úpravu dopravných značení v spolupráci s dopravným 

inšpektorátom. 

Ďalej sa pán poslanec Csemez informoval, čo bude s futbalom v obci.  

Pán starosta odpovedal, ţe obec t.č. nemá futbalový tím dospelých, ale na jeho 

zostavení sa pracuje. Dorast pracuje a dosahuje dobré výsledky. 

 



Poslanec Csemez sa ďalej informoval, či obec vlastní cvičisko pre psov, o ktoré 

by bol záujem. Pán starosta odpovedal, ţe na cvičisko pre psov obec nemá 

vhodné priestory, o takéto sluţby však prejavili záujem uţ viacerí záujemcovia, 

preto v budúcnosti sa obec pokúsi o vytvorenie vhodných priestorov aj pre 

takéto aktivity 

Poslankyňa Mgr. Ildikó Danišová sa informovala, kedy sa začne s výstavbou 

nízko štandardných bytov. 

Pán starosta odpovedal, ţe papiere pre začatie výstavby – teda  Ţiadosť na 

Štátny fond ako aj na Ministerstvo dopravy a výstavby musí byť podaná do 

februára budúceho roku, dovtedy je potrebné zrealizovať verejné obstarávanie 

na dodávateľa a na zhotoviteľa stavby. 

Poslankyňa sa ďalej informovala o tom, ako bude vyzerať prístavba škôlky, a či 

je v plánoch obce aj zriadenie domova pre seniorov.  

Pán starosta odpovedal ţe je podaný projekt na na prístavbu materskej školy. Jej 

realizácia však záleţí od úspešnosti projektu, lebo projekt vyţaduje vysoké 

finančné prostriedky.  

Na realizáciu domova pre seniorov zatiaľ neboli vypísané vhodné podania do 

euro fondov. Obec má zatiaľ v pláne vysporiadanie vstupného pozemku, ktorý 

sa nachádza vedľa kaštieľa, aby mohla byť rozšírená vstupná prístupová 

komunikácia ku kaštieľu. Tento pozemok bude musieť obec odkúpiť. 

Poslanec Ing. Pavol Száraz ďalej navrhol, aby poslanci podali svoje návrhy do 

budúceho zastupiteľstva na udelenie obecných ocenení . 

Ďalej pripomenul, ţe je potrebné sa zaoberať s vyznačením predajných miest na 

trhovisku, nakoľko sa opakovane stáva, ţe niektorí predajcovia zaberú veľké 

plochy, a nedodrţia ani povolený čas predaja. 

Ďalej upozornil na autobus, ktorý bez oprávnenia parkuje na parkovisku pred 

cintorínom.  

Pán starosta  navrhol, ţe keď poslanci pôjdu na kontrolu trhoviska v rámci toho 

nech zistia majiteľa resp. vodiča autobusu. 

Pán poslanec Ing. Pavol Száraz sa informoval, v akom štádiu je riešenie 

kruhového objazdu.  

Pán starosta odpovedal, ţe boli podané ţiadosti na realizáciu, na projektoch sa 

pracuje.  Rokovanie dotknutých orgánov - pracovná porada  k tomuto projektu 

bude 24 mája.  

Pán poslanec sa ďalej informoval o tom, v akom štádiu je realizácia autobusovej 

zastávky.  

Pán starosta odpovedal ţe obec čaká na podanie návrhov od vybraných 

dodávateľov. 

Pán starosta informoval prítomných o získanej dotácii od Trnavského 

samosprávneho kraja na jazdecké preteky , ktorou kraj podporí jazdecké preteky 

minimálne vo výške 2500€. 

Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová poprosila pána starostu, aby vybavil 

vystúpenie policajných  psovodov v rámci akcie „Vymeň nudu za pohyb“ 



 

 

10./ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie,  Iveta Aponyiová. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11./ Záver 

 

     Keďţe program 30. 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,  MBA                                                Ing. František Gőgh                  

prednostka OcÚ                                                                         starosta obce                            

 

                                       

 

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

 

Kristián Sercel....................................................................................... 

 

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

 

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

 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


