Zápisnica
z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 13. decembra 2017
________________________________________________________________
S. zn.: UJ6-A10
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Prednostka OcÚ:
Zapisovateľka:

Ing. František Gőgh, DBA
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Mgr. Mária Tomovičová
Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Silvia Šafáriková

37. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia
Schválenie rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2018
Návrh rozpočtu na roky 2019-2020
Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany k 31.12.2017
VZN č. 5/2017 o zabezpečení stravovania v zariadení školského
stravovania + prílohy
10.VZN č. 6/2017 o miestnych daniach na rok 2018
11. VZN č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2018
12.VZN č. 8/2017 o určení výšky mesačného príspevku školský klub ZŠ
s VJM
13.VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku školský klub ZŠ
14.Dodatok č. 1. k VZN č. 1/2009 o hospodárení a nakladaní s majetkom
obce
15.Návrh zápisov do obecnej kroniky

16.Rôzne
17.Diskusia
18.Návrh na uznesenie
19.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:
Jozefa Sztraku a Zoltána Márisa.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Mgr. Ildikó Danišová, Mgr. Ingrid Winklerová, Iveta Aponyiová.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy v rámci uznesenia.
5./ Interpelácia
Do interpelácie sa z poslancov nikto neprihlásil.
6./ Schválenie rozpočtu
O návrhu rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2018 informoval poslancov Jozef
Sztraka, predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a pre organizáciu
miestnej samosprávy. Uviedol, že komisia zasadala k tomuto bodu rokovania
a navrhuje schválenie rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov.
Tento bod rokovania schválilo Obecné zastupiteľstvo jednohlasne.
Návrh rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Návrh rozpočtu na roky 2019-2020
OZ vzalo na vedomie Návrh rozpočtu obce Veľké Úľany na roky 2019 - 2020
vrátane programov a podprogramov.
8. Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany k 31.12.2017
O návrhu zmeny rozpočtu obce Veľké Úľany na k 31.12.2017 ako aj o Návrhu
opravnej položky k pohľadávkam a daňovým príjmom za rok 2017
informoval poslancov Jozef Sztraka, predseda komisie finančnej, správy
obecného majetku a pre organizáciu miestnej samosprávy. Uviedol, že komisia
zasadala k tomuto bodu rokovania a navrhuje schválenie zmeny rozpočtu obce
Veľké Úľany k 31.12. 2017 ako aj Návrhu opravnej položky k pohľadávkam
a daňovým príjmom za rok 2017.
Tento bod rokovania schválilo Obecné zastupiteľstvo jednohlasne.
Zmena rozpočtu obce Veľké Úľany k 31.12.2017 ako aj Návrh opravnej položky
k pohľadávkam a daňovým príjmom za rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
9. VZN č. 5/2017 o zabezpečení stravovania v zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany
VZN č. 5/2017 o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany predložila vedúca školskej
jedálne Irena Sebőková.
V diskusii k tomuto bodu rokovania pán starosta uviedol, že zmeny boli nutné
hlavne z dôvodu zvýšenia cien potravín.
OZ schválilo jednohlasne tento bod rokovania.
VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
10. VZN č. 6/2017 o miestnych daniach na rok 2018
VZN č. 6/2017 o miestnych daniach obce Veľké Úľany na rok 2018 predložila
Mária Sebőková správca dane obce Veľké Úľany.
V diskusii k tomuto bodu rokovania pán starosta uviedol, že výška daní na rok
2018 ostáva rovnaká, ako v predchádzajúcom roku. V poplatkoch na rok 2018
nenastali žiadne zmeny. Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali všetci
poslanci. Pán starosta navrhol schváliť tento bod rokovania.
OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne.
VZN č. 6/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.

11. VZN č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za
drobný stavebný odpad obce Veľké Úľany na rok 2018.
VZN č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný
stavebný odpad obce Veľké Úľany na rok 2018, predložila Mária Sebőková
správca dane obce Veľké Úľany.
V diskusii k tomuto bodu rokovania pán starosta uviedol, že výška poplatku za
odvoz komunálneho odpadu na rok 2018 ostáva rovnaká ako v predchádzajúcom
roku. V poplatkoch na rok 2018 nastali drobné zmeny, ktoré boli zapracované
do VZN. Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali všetci poslanci. Pán
starosta navrhol schváliť tento bod rokovania.
OZ schválilo tento bod rokovania jednohlasne.
VZN č. 7/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
12. VZN č. 8/2017 o určení výšky mesačného príspevku na školský klub ZŠ
s VJM
OZ schválilo jednohlasne
VZN č. 8/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí pri Základnej škole s VJM Mihálya
Borsosa – Borsos Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola , ktorého
zriaďovateľom je obec Veľké Úľany.
13. VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na školský klub pri
ZŠ Veľké Úľany
OZ schválilo jednohlasne
VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí pri Základnej škole ul. Štefana
Majora č. 560, ktorého zriaďovateľom je obec Veľké Úľany .
V diskusii k týmto bodom rokovania poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová sa
opýtala, či je poskytnutá zľava pre rodičov, ak školský klub navštevujú
súrodenci.
Pán starosta odpovedal, že ak by niektorá rodina s viacerými deťmi mala
problémy s platením, problém sa bude riešiť individuálne.

14. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o hospodárení a nakladaní s majetkom
obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce
OZ schválilo jednohlasne
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce,
finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce.
Dodatok tvorí prílohu tejto zápisnice.
15. Návrh zápisov do obecnej kroniky
Návrh zápisov do obecnej kroniky predložila obecná kronikárka pani Alžbeta
Szárazová. Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali všetci poslanci.
Pani Szárazová podala podrobné vysvetlenie k jednotlivým návrhom, ktoré boli
prejednané aj komisiou školstva a kultúry.
V diskusii k tomuto bodu rokovania sa pani poslankyňa Mgr. Danišová opýtala,
či k navrhovaným materiálom majú prístup aj obyvatelia obce.
Pani Szárazová odpovedala, že 1 originál bude uložený v tlačenej podobe a bude
uložený aj v digitálnej podobe, takže obyvatelia budú mať možnosť
k nahliadnutiu.
Pán starosta navrhol, že nakoľko od roku 1967 nie je spracovaný materiál do
obecnej kroniky, aby v nasledujúcich piatich rokoch boli tieto roky
vypracované.
Pani kronikárka obdrží aj oficiálny preukaz, aby mala ľahší prístup
k jednotlivým materiálom, nachádzajúcich sa v archívoch.
OZ na návrh pána starostu uložilo úlohu obecnej kronikárke predložiť návrh
zápisov do obecnej kroniky za roky 2015, 2017 a roky 1968 až 1976 do 31.
októbra 2018.
16. Rôzne
a/ OZ vzalo na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy Andrei Táncosovej z bytu na ul. Sadová č. 687, byt
č. 7 na 1. poschodí ku dňu 31.12.2017
b/ OZ schválilo
I. zámer odpredaja obecného majetku na základe žiadosti Spoločenstva,
Hlavná 586, Veľké Úľany:
- pozemok parc. č. 177/4 k. ú. Veľké Úľany pod bytovým domom
súp.č. 586 o rozlohe 213 m2 za cenu 7€/m2
II. zdôvodňuje osobitný zreteľ nasledovne:

a/ majitelia bytovky dlhodobo užívajú a zveľaďujú predmetný pozemok
b/ obec Veľké Úľany pozemok pod bytovkou – parc. č . 177/4 nevyužíva
a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít
c/ obci nie je známe, aby o predmetný pozemok prejavil záujem iný občan
d/ jeho predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným
blahom a dobrom.
c/ OZ schválilo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany
na I. polrok 2018.
d/ OZ schválilo
Udelenie plnomocenstva Predsedovi Poľovníckeho združenia Zlatý Bažant
Veľké Úľany, podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, k pozemkom
vo vlastníctve obce Veľké Úľany t.č. začlenených v poľovnom revíri PZ Zlatý
bažant Veľké Úľany.
e/ OZ schválilo
Odkúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 12 v k. ú Veľké Úľany:
- stavba s.č. 238,
- pozemky 302/1 o výmere 328 m2
- parcela č.302/2 o výmere 863 m2
od Judity Osvaldovej, bytom Viničná č. 7, Slovenský Grob a Lenky Frčovej
bytom Jánošíkova 4488/29 B, Senec za dohodnutú cenu 70 tisíc €.
f/ OZ schválilo
Zámer odpredaja obecného majetku na základe žiadosti Ján Kovács
a manželka Mária, Kaplnská 1212, Veľké Úľany
Pozemok na parc. č. 1319/11 vo výmere 151 m2 a parc. č. 1319/12 vo výmere
19 m2 v k.ú. Veľké Úľany spolu 170 m2 za cenu 3,50 €/m2
zdôvodňuje osobitný zreteľ nasledovne:
a/ žiadatelia užívajú a zveľaďujú predmetný pozemok, ktorý bezprostredne
susedí s pozemkom v ich vlastníctve
b/ obec Veľké Úľany predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do
svojich investičných aktivít
c/ obci nie je známe, aby o predmetný pozemok prejavil záujem iný občan

d/ jeho predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným
blahom a dobrom.
g/ OZ schválilo
Zámer odpredaja obecného majetku na základe žiadosti Heleny Királyovej,
bytom Veľké Úľany, Leninova 3/114
- Pozemok na parc. č.4955/13 o výmere 140 m2
- Pozemok č. 4955/15 o výmere 43 m2
- Pozemok č. 4955/16 o výmere 82 m2
- Pozemok č. 4955/17 o výmere 32 m2
- Pozemok č. 4955/18 o výmere 8 m2
- Pozemok č. 4955/19 o výmere 1 m2
pozemky v k.ú. Veľké Úľany spolu 306 m2 za cenu 3,50€/m2
zdôvodňuje osobitný zreteľ nasledovne:
a/ žiadateľ užíva a zveľaďuje predmetný pozemok, ktorý bezprostredne susedí
s pozemkom v jeho vlastníctve
b/ obec Veľké Úľany predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do
svojich investičných aktivít
c/ obci nie je známe, aby o predmetný pozemok prejavil záujem iný občan
d/ jeho predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným
blahom a dobrom.
h/ OZ schválilo
podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
realizáciu projektu:
,,Komunitné centrum - Obec Veľké Úľany", pričom ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, v rámci
výzvy na predkladanie
projektov z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická
vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných romských komunít,
Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach,
Špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.
Číslo výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2
2/ zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 9 160,52 EUR
z celkových oprávnených výdavkov.
Oprávnené výdavky vo výške 183 210,48 EUR .
3/
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu
i/ OZ vzalo na vedomie
Informáciu a dôvodovú správu k návrhu na členstvo v združení právnických
osôb v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorého
výhradnými členmi budú obce v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Predmetom činnosti združenia bude starostlivosť o životné prostredie a to najmä
koordinácia postupu obcí v oblasti odpadového hospodárstva v súlade s ust. §
20b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na dotknutom území,
spolupráca s ostatnými subjektami pôsobiacimi v oblasti odpadového
hospodárstva, orgánmi štátnej správy a ostatnej samosprávy, spoločný postup pri
riešení strategických cieľov odpadového hospodárstva a súvisiace činnosti v
prospech rozvoja jednotlivých členských obcí združenia.
j/ OZ schválilo
v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov členstvo obce Veľké Úľany v záujmovom združení
právnických osôb, ktorého cieľom bude trvale udržateľné odpadové
hospodárstvo.
17. Diskusia
- Poslanec Tibor Csemez sa informoval, že či nájomníci bytov v obecných
bytových domoch majú všetci trvalý pobyt vo Veľkých Úľanoch.
Pán starosta odpovedal, že byty sú udeľované prednostne občanom obce, a majú
trvalý pobyt vo Veľkých Úľanoch.
- Poslankyňa Mgr. Bózsing sa informovala, či sú už vyhotovené tabule
s názvami ulíc dvojjazyčne..
Pán starosta odpovedal, že tabule sú už hotové a budú namontované na jar.
- Poslankyňa Mgr. Danišová upozornila na pokazenú strechu autobusovej
zastávky na ulici Štefana Majora.
Pán starosta opravou poveril podnik Verejnoprospešných služieb obce.
18./ Návrh na uznesenie
Uznesenie prečítala členka návrhovej komisie Iveta Aponyiová
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

19./ Záver
Keďže program 37. 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
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce
Overovatelia

Sztraka Jozef.................................................................................
Máris Zoltán................................................................................................
Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 21,15 hod.
Za správnosť: Silvia Šafáriková

