
Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného 19. zasadnutia OZ vo Veľkých Úľanoch 

konaného dňa 28. augusta 2020 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:                                       Ing. František Gőgh, DBA 

Poslanci OZ:                                         Podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľ:                                          Ing. Pavol Száraz 

 

 Neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril 

starosta obce, ktorý privítal poslancov.  

Zasadnutia sa zúčastnili 8 poslanci. Ospravedlnili sa traja. Pán starosta skonštatoval, ţe 

Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programovými bodmi  

neplánovaného zasadnutia. 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy MŽP SR o NFP 

5. Záver 

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. Za hlasovalo 8. poslancov  

 

Po schválení programu rokovania bol určený zapisovateľ a overovatelia zápisnice nasledovne:  

 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľa určil predsedajúci pána Ing. Pavla Száraza 

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ľudovít Hanzel a Mgr. Katalin Bózsing. 

 
3./ Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:  

Mgr. Ildikó Danišová, Tibor Csemez a Zoltán Lencsés. 

K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky, ani 

doplňujúce návrhy. 

 

Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne. Za hlasovalo 8 poslancov. 

 

4/ Prerokovanie zapojenia sa do výzvy MŽP SR o NFP 

 

Starosta obce predloţil poslancom moţnosť podania ţiadosti  MŢP o nenávratný finančný 

príspevok  na základe výzvy č.  OPKZP-PO2-SC211-2020-62,  ktorá je zameraná na 

vodozádrţné opatrenia v urbanizovanej krajine v rámci operačného programu – Kvalita 

ţivotného prostredia.  

Špecifickým  cieľom je zníţenie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

          Starosta obce Ing. František Gőgh DBA  podal informáciu  poslancom o pripravovanom 

projekte, ktorý má názov :    „Vodozádrţné opatrenia v urbanizovanej krajine Veľké Úľany“. 



Celkový rozpočet projektu :  210 316,20  EUR  z toho  výška  spolufinancovania projektu by 

bola  :  10515,81 EUR. 

         Navrhované vodozádrţné opatrenia  sú plánované v centre obce, v intraviláne v okolí 

existujúcej budovy obecného úradu,  kultúrneho domu a zdravotného strediska.  

V rámci projektovej dokumentácie je navrhnuté odvádzanie a následné vsakovanie 

daţďových vôd v daţďových záhradách zo strechy existujúcej budovy kultúrneho domu a 

zdravotného strediska, budovanie daţďovej záhrady - bioretenčnej nádrţe na vsakovanie 

daţďových vôd z okolitých spevnených plôch a realizácia vertikálnej zelene pri budove 

miestneho úradu. Pre zachytávanie daţďových vôd zo striech predmetných budov navrhujeme 

zriadiť daţďové záhrady na zadrţiavanie zráţkovej vody s funkčnou vegetáciou podporujúcou 

zadrţanie a výpar zráţkovej vody.  

        Daţďové vody spôsobujú občasné zatopenie okolia. Projektová dokumentácia obsahuje 

návrh vodozádrţných opatrení pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nadmerných zráţok.  

Dotknuté parcely sú vo vlastníctve obce Veľké Úľany. Na predmetných parcelách sa 

nachádzajú inţinierske siete. Prístup k plochám je zabezpečený cez existujúce verejné 

komunikácie. 

Starosta obce Ing. František Gőgh DBA  navrhol  zapojenie sa do výzvy, podľa jeho  

vyjadrenia je potrebné, aby obec  pristúpila k potrebe realizácie vodozádrţných opatrení pre 

skvalitnenie okolia budov v predmetnej časti obce a pre zmiernenie negatívnych dôsledkov 

nadmerných zráţok.  

           Následne zástupca starostu obce, Ing. Száraz, ktorý projektovú dokumentáciu 

vypracoval,  podrobne vysvetlil poslancom, ţe v rámci projektu aké opatrenia a stavebné 

úpravy by boli realizované. 

          Poslanci o predloţenom návrhu rokovali bez pripomienok do zápisnice.  

Člen návrhovej komisie prečítal  návrh na uznesenie, následne  pán starosta dal hlasovať.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie  k tomuto bodu rokovania: 

 

Uznesenie č. 78- OZ/2020  bod č. 4 . 

 

a/ schvaľuje   

 

    predloţenie  ŢoNFP  v rámci  výzvy – Vodozádrţné opatrenia       

    v urbanizovanej krajine   

- Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

- Názov projektu :  
          „Vodozádrţné opatrenia v urbanizovanej krajine Veľké Úľany  

  

b/ schvaľuje   

 

  -   zabezpečenie spolufinancovania  projektu obcou  z celkového rozpočtu      

      projektu :   210 316,20  EUR 

  -  výšku  celkového spolufinancovania projektu  :  10 515,81 EUR 
 
 

 

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne. Za hlasovalo 8. poslancov. 

 



 

6./ Záver 

      

       Program  neplánovaného 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, DBA 

         prednostka Ocú                                                     starosta obce 

                                                                  

 

 

 
 

                                                     Overovatelia 

 

 

Ľudovít Hanzel:                       ........................................................... 

 

Mgr. Katalin Bózsing:             ............................................................ 

 

 
 

                                                                  

 


