
Z á p i s n i c a  

z  32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 26. júna 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, MBA 

Zapisovateľka:                               Silvia Šafáriková 

 

 

    32. 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. Interpelácia 

5. Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2016 

6. VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov na voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 

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: 

Mgr. Ingrid Winklerovú a Ing. Pavla Száraza. 

 

3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto: 

Mgr. Ildikó Danišová, Kristián Sercel, Mgr.  Katalin Bózsing 

K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky, 

ani doplňujúce návrhy. 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. 

 

4./ Interpelácia 

 

Do interpelácie sa z  poslancov prihlásil Tibor Németh. Informoval sa či obec už 

dostala ponuky na nákup nových dvojjazyčných pouličných tabúľ s názvami 

ulíc. Pán starosta oboznámil poslancov s najvýhodnejšou ponukou. Poslanci 

s predloženou ponukou súhlasili a návrh schválili na objednanie. 

Poslankyňa Iveta Aponyiová sa informovala, či na cintoríne boli postrekované 

gaštany proti chorobe. 

Vedúci Príspevkovej organizácie pán Jozef Sztraka odpovedal, že v tomto roku 

boli stromy na cintoríne tri krát postrekované. 

 

5./ Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2016 

 

a/ berie na vedomie 

 

V diskusii k tomuto bodu rokovania si poslanci ako prvé vypočuli  stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu Záverečného účtu obce Veľké 

Úľany za rok 2016. Pani kontrolórka odporučila schváliť záverečný účet obce 

Veľké Úľany za rok 2016. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

b/ berie na vedomie 

 

Audítorskú správu Ing. Dariny Palatickej, Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovce,  

z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2016 obce Veľké 

Úľany predniesol  pán starosta. 

Audítorská správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 



c/ schvaľuje 

 

 Na základe doporučení hlavnej kontrolórky obce Mgr. Márie Tomovičovej  

a audítorky Ing. Dariny Palatickej Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 

2016 celoročné hospodárenie schválili poslanci OZ bez výhrad. 

Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

6./ VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov na voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne 

 

VZN č. 2/2017 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov 

a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov. 

 

7. Rôzne 

 

a/ OZ schválilo jednohlasne 

 

Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany k 30.6.2017. 

V diskusii k tomuto bodu rokovania vystúpil predseda finančnej komisie Jozef 

Sztraka, ktorý zdôraznil, že obec dostala dotáciu z Environmentálneho fondu na 

nákup zberného vozidla 150 tisíc € a k tomu prispeje 15 tisíc € z vlastných 

zdrojov . 

Normatívne príspevky pre školy na základe rozpisu Okresného úradu Trnava,  

zo dňa 7.2.2017  upravuje na 742 451€. Zníženie predstavuje 46539€. 

Starosta obce informoval poslancov o plánovanej úprave verejného priestranstva 

v areáli ZŠ a MŠ. Predpokladaná výška nákladov je 150 tisíc €. 

 

b/ schvaľuje  

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany 

 na II. polrok 2017.  

 

8.  Diskusia 

 

V diskusii ako prvý vystúpil poslanec Tibor Csemez, ktorý sa informoval, či sa 

už uzatvorilo výberové konanie na predaj stavebných pozemkov. 

Pán starosta odpovedal, že prvé kolo výberového konania bude 29. júna 2017. 

 

9./ Návrh na uznesenie 



 

Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie, Mgr. Ildikó Danišová. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

10./ Záver 

 

     Keďže program 32. 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.................................................................................... 

Ing. pavol Száraz................................................................................................. 
 

Zasadnutie prebiehalo od 17,45 do 18,45 hod. 

Za správnosť: Silvia  Šafáriková     

 


