ZÁPISNICA
zo 16. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch,
konaného dňa 11. mája 2020
Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, Mgr. Katalin Bózsing, Mgr. Ildikó
Danišová, Ľudovít Hanzel, Kristián Lipták, Zoltán Máriš, Zoltán Lencsés, Kristián Sercel,
Ing. Pavol Száraz a Mgr. Ingrid Winklerová.
Starosta obce:
Prednosta OcÚ:
Kontrolórka obce:

Ing. František Gőgh, DBA
Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Mgr. Mária Tomovičová

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia
16. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing.
František Gőgh, DBA, konštatoval, že OZ je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných
všetkých 11 poslancov.
Následne predložil návrh na program rokovania:
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
K predloženému programu uviedol, že bolo dôležité zvolať toto mimoriadne zasadnutie,
nakoľko je potrebné schváliť na základe usmernenia ŠFRB úpravu v uzatvorených zmluvách
medzi zhotoviteľom a obcou na realizáciu výstavby : Nájomné byty 4 .b.j. Veľké Úľany a
Nájomné byty 4 b. j. Sedín – nadstavba a prestavba obecnej budovy č.44 ako aj na výstavbu
technickej vybavenosti k nájomným bytom.
Požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Nakoľko nikto nemal pripomienky,
dal o návrhu hlasovať.
Za hlasovalo 11 poslancov
Starosta obce konštatoval, že program rokovania bol schválený a preto pokračovali
v rokovaní.

K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil za zapisovateľku, Alžbetu Szárazovú a za
overovateľov zápisnice: zástupcu starostu, Ing. Pavla Száraza a poslankyňu Mgr. Rita Bicsa
Sztraka
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K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie:
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie nasledovne: Mgr. Ingrid
Winklerová, Kristián Sercel a Zoltán Lencsés.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

K bodu 4. programu – Rôzne
Starosta obce informoval poslancov , že v zmysle výzvy ŠFRB treba vydať dodatky
k uzatvoreným zmluvám na realizáciu výstavby : Nájomné byty 4 .b.j. Veľké Úľany a
Nájomné byty 4 b. j. Sedín – nadstavba a prestavba obecnej budovy č.44, ako aj na výstavbu
technickej vybavenosti k nájomným bytom z dôvodu špecifikácie miesta výstavby bytov
a doplnenia čísla stavebného povolenia, ako aj uvedenia spôsobu financovania výstavby
v jednotlivých zmluvách.

K bodu 5. programu – Návrh na uznesenie
Nakoľko k bodu 4 programu neboli žiadne pripomienky, ani dotazy, členka návrhovej
komisie, Mgr. Winklerová prečítala návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
UZNESENIE
zo 16. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch konaného dňa 11. mája 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 16. neplánovanom zasadnutí
prerokovalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 69-OZ/2020 bod č.4
a/ schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 25.02.2020 medzi Obcou Veľké Úľany a
zhotoviteľom KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany, IČO 47117907,
predmetom ktorej je výstavba bytov „Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany“
b/ schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 25.02.2020 medzi Obcou Veľké Úľany a
zhotoviteľom KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany, IČO 47117907,
predmetom ktorej je zhotovenie technickej vybavenosti k bytom „Nájomné byty 4 b.j. Veľké
Úľany“.
c/ schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 25.02.2020 medzi Obcou Veľké Úľany a
zhotoviteľom KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany, IČO 47117907,
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predmetom ktorej je výstavba „Nájomných bytov 4 b. j. Sedín – nadstavba a prestavba
obecnej budovy č.44“
d/ schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 25.02.2020 medzi Obcou Veľké Úľany a
zhotoviteľom KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany, IČO 47117907,
predmetom ktorej je zhotovenie technickej vybavenosti k „Nájomným bytom 4 b. j. Sedín –
nadstavba a prestavba obecnej budovy č.44“
Návrh bol jednohlasne schválený. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

K bodu 6. programu - Záver
Keďže program 16. neplánovaného zasadnutia bol vyčerpaný a nikto z prítomných už nemal
žiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy starosta obce, František Gőgh poďakoval
poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka OcÚ

Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavol Száraz

..................................................................................

Mgr. Rita Bicsan Sztraka

...................................................................................

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 do 19:00 hod.
Za správnosť: Alžbeta Szárazová
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