ZÁPISNICA
z 21. plánovaného – neverejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Úľanoch, konaného dňa 18. novembra 2020
Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Tibor
Csemez, Mgr. Ildikó Danišová, Ľudovít Hanzel, Zoltán Lencsés, Zoltán Máriš, Kristián Sercel,
Ing. Pavol Száraz a Mgr. Ingrid Winklerová.
Neprítomný člen OZ:

Kristián Lipták, ktorý sa pre chorobu ospravedlnil

Starosta obce:
Prednosta OcÚ:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:

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

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia
21. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. František Gőgh,
DBA, konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 10 poslancov.
Oznámil, ţe poslanec Kristián Lipták sa pre chorobu ospravedlnil.
Pán starosta uviedol, ţe zasadnutie je neverejné – bez prítomnosti občanov, nakoľko ešte platí
nariadenie vlády ohľadne pandémie koronavírusu.
Ďalej konštatoval, ţe poslanci boli písomne pozvaní a dostali aj program rokovania. Predloţil
návrh rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia
5. Interpelácia poslancov
6. Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany k 30.09.2020
7. Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Úľany
k 30.09.2020
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Zároveň pán starosta poţiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Nakoľko
nikto nemal pripomienky, dal o návrhu hlasovať.
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Program rokovania schválili poslanci jednohlasne.
Za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil za zapisovateľku Alţbetu Szárazovú a za
overovateľov zápisnice poslancov Zoltána Lencsése a Ing. Pavla Száraza.

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie:
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Zoltána Máriša, Ľudovíta Hanzela
a Tibora Csemeza.
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

K bodu 4. programu – Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta konštatoval, ţe na 20. zasadnutí OZ neboli uloţené konkrétne úlohy, ani ţiadne
materiály neboli odročené.
Preto tento bod rokovania uzavrel.

K bodu 5. programu – Interpelácia poslancov
Pán starosta poţiadal poslancov, aby predniesli svoje interpelácie. Zdôraznil, ţe v tomto bode
môţu poslanci interpelovať starostu obce, prednostku obecného úradu, hlavnú kontrolórku,
respektíve zástupcu starostu.
Nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil, preto pán starosta ukončil tento bod rokovania.

K bodu 6. programu - Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany k 30.09.2020
Pán starosta konštatoval, ţe všetci poslanci dostali materiál k tomuto aj 7. bodu rokovania
v dostatočnom časovom predstihu, aby ich mohli preštudovať. Zároveň poţiadal predsedu
finančnej komisie, Zoltána Máriša, aby tlmočil stanovisko komisie k obidvom materiálom.
Pán poslanec Máriš informoval poslancov o zasadnutí finančnej komisie zo dňa 13.
novembra 2020, na ktorom sa podrobne zaoberali s rozborom hospodárenia obce, ako aj
príspevkových aj rozpočtových organizácií obce k 30.09.2020.
Informoval poslancov, ţe vzhľadom na situáciu v dôsledku COVID -19 je naďalej značne
poznačené čerpanie rozpočtu za obdobie III.Q.2020 ako v príjmovej časti, tak i vo výdavkovej
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časti. Od začiatku rozpočtového roka do septembra 2020 celkové plnenie príjmov predstavuje
62 % a celkové plnenie výdavkov 48 %.
Na základe uznesenia OZ zo dňa 24.06.2020, „v programe rokovania č.13 - Rôzne“
rozhodnutím bol určený podklad k zníţeniu nájomného počas COVID 19 .Celková finančná
hodnota predstavuje výšku 1 742,34 € - zníţenie príjmov za prenájom v nebytových
priestoroch obce.
Z celkového hľadiska čerpanie príjmov a výdavkov za 9 mesiacov v roku 2020 je primerané
k celospoločenským podmienkam v rámci pandémie.
K 31.12.2020 bude čerpanie spresnené vo výške skutočného čerpania.
Úlohy, ktoré sú rozpracované, sú bezprostredne naviazané na rozpočet či uţ príjmovej , alebo
výdavkovej časti – presne realizáciu momentálne nevieme odhadnúť.
Na základe rozhodnutia OZ obec dostala v októbri 2020 od MF SR návratnú finančnú
výpomoc vo výške 90 000 €, z dôvodu výpadku dane z príjmov FO za rok 2020, ktorú obec
má povinnosť splácať presne určenými splátkami v roku 2024. Finančné prostriedky boli
pouţité na časť úhrady faktúry za nadstavbu a prestavbu ZŠ.
Informoval poslancov, ţe k celoplošnému testovaniu občanov v našej obci proti pandémiu
COVID 19 boli spracované výdavky priamo súvisiace s testovaním vo výške 10 389,60 €.
Podľa predbeţných informácií ich úhrada by mala z ministerstva prebehnúť do 31.12.2020 .
Zároveň členovia FK boli informovaní, ţe účtovníčky OcÚ, PO a RO pracujú na zostavovaní
rozpočtov na roky 2021 -2023.
Vzhľadom k tomu, ţe OZ uvaţuje na základe VZN o zvýšení miestnych daní z
nehnuteľností, ako aj o zvýšení poplatkov za vývoz komunálneho odpadu na nadchádzajúce
obdobie, nie je zatiaľ moţné korektné zostavenie rozpočtu OcÚ.
Nakoľko čas je neúprosný a konečnému schváleniu predchádzajú procedurálne záleţitosti
(vyvesenie návrhu rozpočtu na web stránku obce 15 dní pred schválením – pripomienkovanie
občanov) , bolo by vhodné ak by aj poslanci OZ svoje návrhy v príjmovej, ako aj vo
výdavkovej časti rozpočtu doručili v nadchádzajúcich dňoch na mailovú adresu
ekonomického úseku obce.
Pán starosta sa poďakoval predsedovi finančnej komisie za prednesenú správu a dodal, ţe
kvôli pandémie koronavírusu obec obmedzuje svoje výdavky len na najdôleţitejšie poloţky.
Zo strany poslancov neboli k materiálu ţiadne pripomienky preto pán starosta poţiadal člena
návrhovej komisie Zoltána Máriša o prečítanie návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 87-OZ/2020 bod č. 6

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké
Úľany k 30.09.2020
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany k 30.09.2020 tvorí prílohu zápisnice.

3

K bodu 7. programu - Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových
organizácií obce Veľké Úľany k 30.09.2020
Predseda finančnej komisie sa vyjadril aj k tomuto bodu rokovania v predošlom bode. Zo
strany poslancov neboli ţiadne pripomienky, preto člen návrhovej komisie prečítal návrh na
uznesenie v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 88-OZ/2020 bod č. 7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových
organizácií obce Veľké Úľany k 30.09. 2020.
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10poslancov.
Rozbory hospodárenia PO a RO obce Veľké Úľany k 30.09. 2020 tvoria prílohu zápisnice.

K bodu 8. Programu – Rôzne
Pán starosta informoval poslancov o témach, ktoré sa majú v tomto bode prerokovať:
a) Predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc
b) Ţiadosť o odkúpenie pozemku – prídomovej záhrady, parcela č. 859/1 na ulici 1. mája
c) Výpoveď zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Sládkovičovskej ulici
d) Predaj obecného nehnuteľného majetku – p. č. 821/7
e) Predaj obecného nehnuteľného majetku – novovytvorená p. č. 1109/638 v Ekoosade
f) Ţiadosť Pavla Šupalu o prešetrenie výmery parc. 352/2 za bytovkou s.č. 93 na Ul.
Jazernej
g) Informácie starostu
a) Predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie
prístupných elektrických nabíjacích staníc

na

vybudovanie

verejne

Pán starosta informoval poslancov o moţnosti predloţenia ţiadosti o poskytnutie dotácie na
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Obec vypracovala projekt
pod názvom: „Rozšírenie nabíjacej infraštruktúry v obci Veľké Úľany“. Celkový rozpočet
projektu je 5000 €, a obec má prispieť z vlastných zdrojov vo výške 5 %, t.j. 250 €.
Poţiadal poslancov o podporu tohto projektu a odsúhlasenie spolufinancovania vo výške 5 %.
Zároveň otvoril diskusiu k téme.
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Ako prvá sa prihlásila poslankyňa Ildikó Danišová, ktorá sa opýtala, ţe kde bude
umiestnená táto stanica.
Pán starosta odpovedal, ţe podľa pôvodného plánu pred kultúrnym domom, ale na základe
vyjadrenia elektrikárov tam nie je dostatočná kapacita elektrickej energie, preto je
naplánované umiestnenie stanice na parkovisku pred cintorínom.
Zoltán Máriš sa opýtal, či ide o rýchlo nabíjacie stanice, alebo klasické. Ako je uvedené
v projekte?
Pán starosta odpovedal, ţe keď si dobre pamätá, tak sú to rýchlo nabíjacie stanice typu DC.
V rámci výzvy môţeme podať ţiadosť len na to, čo je vo výzve.
Poslanec Máriš ešte dodal, ţe keby sa dalo, bolo by dobré, aby naozaj boli rýchlo nabíjacie
stanice, aby tam autá nemuseli dlho stáť.
Poslankyňa Ingrid Winklerová mala dotaz, ţe o koľko staníc sa jedná?
Pán starosta odpovedal, ţe to bude jedna stanica, nakoľko je moţnosť podať ţiadosť len na
jednu stanicu. Bude to stanica pre dve autá.
Zástupca starostu Pavol Száraz sa informoval, či rozpočet 5000 € zahŕňa aj náklady na
prípojky, alebo len na konkrétnu stanicu.
Pán starosta odpovedal, ţe to presne nevie, ale celý projekt vypracoval Ing. Zsolt Farkas,
ktorý na poţiadanie podá potrebnú informáciu.
Zoltán Máriš sa ďalej informoval, či financie na tento projekt majú dať uţ teraz do rozpočtu
obce?
Pán starosta odpovedal, ţe v takýchto prípadoch sa príjmy aj výdaje dajú do rozpočtu aţ po
schválení ţiadosti, respektíve po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ďalej sa poslanec Máriš informoval, či táto sluţba bude pre klientov zadarmo?
Pán starosta odpovedal, ţe určite nie. Bude to sluţba za poplatok pravdepodobne s kartou.
Nakoľko zo strany poslancov uţ iné dotazy neboli pán starosta poţiadal člena návrhovej
komisie o prečítanie uznesenia k tomuto bodu.
Uznesenie č. 89-OZ/2020 bod č. 8, písmeno a)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie na
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích
staníc
Kód výzvy Ministerstva hospodárstva SR:
č. 11378/2020-4210-52028
Názov projektu:
„Rozšírenie nabíjacej infraštruktúry v obci Veľké
Úľany“
Zabezpečenie 5 % spolufinancovania projektu obcou
z celkového rozpočtu projektu: 5000,00 EUR
výšku celkového spolufinancovania vo výške 250,00
EUR.
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
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b) Ţiadosť o odkúpenie pozemku – prídomovej záhrady, parcela č. 859/1 na ulici
1. Mája
Pán starosta prečítal ţiadosť majiteliek rodinného domu s. č. 41 na ulici 1 mája, podanú na
Obecný úrad dňa 28.09.2020 o odkúpenie nehnuteľnosti prídomovej záhrady parcely č. 859/1
vo výmere 265 m2 .
Ţiadateľky – majiteľky hore uvedeného domu vo svojej ţiadosti uviedli, ţe predmetný
pozemok ich rodina dlhodobo uţíva a zveľaďuje, a tvorí neoddeliteľný celok s ich pozemkami
podľa LV č. 16, a to p.č. 861/1 a 861/2.
Je to prípad, aký sme prerokovávali aj na minulých zasadnutiach. Jedná sa p dôvod hodného
osobitného zreteľa.
Nakoľko v návrhu bol uvedený predaj, poslanec Pavol Száraz upozornil na to, ţe podľa jeho
názoru sa aj v tomto prípade jedná o zámer predaja pozemku.
Ďalšie dotazy uţ neboli a preto poslanec Máriš prečítal návrh na uznesenie v nasledovnom
znení:
Uznesenie č. 89-OZ/2020 bod č. 8, písmeno b)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a odsek 8, písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer odpredaja pozemku podľa
vyhotoveného geometrického plánu č.17/2020
vypracovaného GEOMETRES, s.r.o. – geodetické práce,
Námestie Hraničiarov 18, Bratislava, úradne overeného
katastrálnym odborom Okresného úradu v Galante dňa
19.10.2020 pod č.: G1-1307/2020 , novovytvorenú
parcelu- KN-C číslo 859/1, druh pozemku záhrada vo
výmere 265 m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov
k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo
vlastníctve ţiadateliek:
1/ Terézia Bertová rod. Bachratá Sládkovičovská
1516/50, 925 22 Veľké Úľany v podiele 1/3 k celku
2/ Adriana Jávorková rod. Bachratá, 941 37 Strekov
č. 603, v podiele 1/3 k celku
3/ Edita Slobodová rod. Bachratá, 925 26 Reca č.
444, v podiele 1/3 k celku
Cena pozemku: 10,00 €/ m2 .
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
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c) Výpoveď zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Sládkovičovskej ulici
Pán starosta prečítal výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 7 v bytovom dome na Sládkovičovskej
ulici č. 1550/52 podanú nájomcom bytu Zsoltom Pappom ku dňu 31.01.2021.
Konštatoval, ţe výpoveď je podaná v súlade s nájomnou zmluvou s trojmesačnou
výpovednou dobou, preto navrhol, aby obecné zastupiteľstvo výpoveď vzalo na vedomie.
Zároveň dodal, ţe o byte budú rokovať poslanci na pracovnom zasadnutí.
Nakoľko nikto nemal pripomienky, poslanec Zoltán Máriš prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 89-OZ/2020 bod č. 8, písmeno c)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 7, v bytovom dome na
ulici Sládkovičovskej č. 1550/52 nájomcom Zsoltom
Pappom na základe nájomnej zmluvy ku dňu
k 31.01.2021.
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
d) Predaj obecného nehnuteľného majetku – p. č. 821/7
Pán starosta opätovne prečítal ţiadosť manţelov Tibora Sebőka a Alţbety Sebőkovej
o odpredaj pozemku p.c. 821/7. Konštatoval, ţe zámer odpredaja bol schválený na predošlom
20. zasadnutí OZ dňa 23. 9.2020. Zámer bol podľa zákona vyvesený na úradnej tabuli
a zverejnený aj na internetovej stránke obce. Nakoľko k predmetnému zámeru nikto nepodal
námietku, OZ môţe predať predmetný pozemok ţiadateľom.
Zároveň otvoril diskusiu na túto tému.
Ako prvá sa prihlásila poslankyňa Ildikó Danišová a informovala sa, ši môţe vidieť
geometrický plán.
Pán starosta poţiadal o odpoveď prednostku OcÚ.
Prednostka OcÚ, Zuzana Metzner odpovedala, ţe v tomto prípade nebolo potrebné
vyhotovenie nového geometrického plánu, nakoľko sa jedná o samostatný pozemok.
Nakoľko iné dotazy uţ neboli, člen návrhovej komisie Zoltán Máriš prečítal návrh na
uznesenie.
Uznesenie č. 89-OZ/2020 bod č. 8, písmeno d)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj obecného nehnuteľného majetku a to
pozemok KN-C parcela č. 831/7, druh pozemku záhrada
vo výmere 500 m² pre:
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Tibor Šebők a manţ. Alţbeta Šebőková rod. Tornyaiová,
bytom Leninova č. 22, Veľké Úľany.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe
uvedený pozemok ţiadatelia dlhodobo, vyše 30 rokov
uţívajú ako neoddeliteľný celok s pozemkom v ich
vlastníctve. V roku 1981 bývalý Miestny národný výbor
od rodiny Šebőkovej vykúpil za symbolickú cenu
predmetný pozemok za účelom výstavby novej bytovej
zóny na ulici 9. mája. Na tomto pozemku nebola
realizovaná výstavba RD, z toho dôvodu mohla rodina
naďalej uţívať nehnuteľnosť ako záhradu.
Cena pozemku: 30,00 €/m2 .
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
e) Predaj obecného nehnuteľného majetku – novovytvorená p. č. 1109/638
v Ekoosade
Pán starosta opätovne prečítal ţiadosť Erika Rigóa o odpredaj pozemku v Ekoosade, kde sa
jedná o novovytvorenú parcelu, zastavanú plochu KN-C č. 1109/638 vo výmere 19 m2 .
Konštatoval, ţe zámer odpredaja bol schválený na predošlom 20. zasadnutí OZ dňa 23.
9.2020. Zámer bol podľa zákona vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený aj na internetovej
stránke obce. Nakoľko k predmetnému zámeru nikto nepodal námietku, a pre iného
uchádzača tento pozemok nemá hodnotu. Vedľa predmetného pozemku sa nachádza
trafostanica Západoslovenskej distribučnej, a. s, z toho dôvodu Obec Veľké Úľany ju
neplánuje zahrnúť do svojich investičných aktivít.
Preto OZ môţe predať predmetný pozemok ţiadateľovi. Na predošlom zasadnutí bola
navrhnutá cena 50,00 €/m2 .
Návrh na uznesenie prečítal opäť Zoltán Máriš.
Uznesenie č. 89-OZ/2020 bod č. 8, písmeno e)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj obecného nehnuteľného majetku a to
časť pozemku KN-C č. 1109/10, podľa vyhotoveného
geometrického plánu č. 42/2020, vypracovaným Ing.
Ivanom Tischljarom novovytvorenú parcelu KN-C č.
1109/638 druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 19
m², v Ekoosade pre Erika Rigó, bytom Kollárska č. 442,
930 39 Zlaté Klasy.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe
novovytvorená parcela susedí s nehnuteľnosťami vo
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vlastníctve ţiadateľa. Vedľa tejto parcely sa
nachádza trafostanica Západoslovenskej distribučnej, a.
s, aj z toho dôvodu Obec Veľké Úľany ju neplánuje
zahrnúť do svojich investičných aktivít.
Cena pozemku: 50,00 €/m2 .
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
f) Ţiadosť Pavla Šupalu o prešetrenie výmery parc. 352/2 za bytovkou s. č. 93
na Ul. Jazernej
Pán starosta prečítal ţiadosť Pavla Šupalu, Leninova 126/50, Veľké Úľany o prešetrenie
výmery parc. č. 352/2 za bytovkou č. 93 na ulici Jazernej. Z pôvodnej parcely č. 352 vo
výmere 1475 m² rodičia Pavla Šupalu v roku 1976 odpredali MNV za účelom výstavby –
výmeru 405 m². Toho času pán Šupala vlastní (na liste vlastníctva) 900 m². Rozdiel je:
1475 – 405 = 1070 m², t.j. - 170 m² patrí ešte pánovi Šupalovi, ktorý do roku 2014 platil
daň za celú výmeru . (Od roku 1978 do 2014 viac o 170 m²). Z hľadiska právneho ide
o sporné vlastníctvo – domnievaná duplicita. V zmysle geometrického plánu, vypracovaného
na predaj pozemku pod a okolo bytovky súp. č. 93 na ulici Jazernej, právny stav je
nasledovný: KN-C parc. č. 352/2 vo výmere 208 m², z toho 170 m² patrí pánovi Šupalovi.
Rozdiel je len 38 m². Rodina ţiada obecné zastupiteľstvo schváliť odpredaj týchto 38 m2 za
symbolickú cenu.
Pán starosta ešte dodal, ţe predmetnou problematikou sa poslanci podrobne zoznámili na
pracovnom zasadnutí dňa 16.11.2020.
Navrhol túto ţiadosť schváliť a po zverejnení zámeru odpredať predmetný pozemok
ţiadateľom.
Uznesenie č. 89-OZ/2020 bod č. 8, písmeno f)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1) v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja pozemku podľa vyhotoveného
geometrického plánu č. 993-05/2017, úradne overeného
Okresným úradom, odborom katastrálnym dňa
03.07.2019 pod číslom 880/2019, novovytvorenú KN-C
parcelu č. 352/2 vo výmere 208 m² pre Pavla Šupalu,
Leninova 126/50 Veľké Úľany.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe
časť pôvodnej parcely č. 352 v celkovej výmere 1475 m²,
vedenej na PK vloţke č. 723 v roku 1976 bývalý
Miestny národný výbor za účelom výstavby vykúpil od
rodiny Šupalovej, pozemok vo výmere 405 m² za účelom
výstavby novej bytovej zóny na ulici Jazernej. Kúpna
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zmluva z roku 1976 nebola do katastra zapísaná
z dôvodu, ţe neboli usporiadané všetky diely podľa
vyhotoveného geometrického plánu z roku 1973.
V skutočnosti ţiadateľ vlastní 900 m² podľa Listu
vlastníctva č. 1062, prináleţí mu pozemok vo výmere
170 m².
Rozdiel je 38 m². Predmetom kúpnej zmluvy bude KN-C
parcela č. 352/2 vo výmere 208 m².
2) po zverejnení zámeru na predaj pozemku vyhotoviť
kúpnu zmluvu
3) cena pozemku 10 €/m², t.j. kúpna cena je 380 EUR.
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
g) Informácie starostu
Pán starosta informoval poslancov, ţe vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa plánované
podujatia v novembri a decembri neuskutočnia.
Keď sa podmienky nezmenia, tak sa uskutoční len Vítanie Mikuláša, ktoré sa bude konať tak,
ako v predošlých rokoch. Mikuláš so svojou druţinou bude chodiť po obci a pristavia sa pri
kaţdom dieťati. Podujatie sa uskutoční dňa 5. decembra 2020.
Na Štedrý deň bude chodiť po obci aj dychový súbor Veľkoúľančanka, tak ako bolo zvykom
v predošlých rokoch.
Stretnutie s občanmi na Silvestra sa neuskutoční.
Ďalej informoval poslancov o termínoch zasadnutí na I. polrok 2021.
Po tomto bode vyhlásil pán starosta 15 minútovú prestávku.
Prestávka od 19.00 do 19,15.

K bodu 9. programu – Diskusia
Po skončení prestávky pokračovali poslanci v rokovaní bodom diskusia. Pán starosta poţiadal
poslancov o vecné pripomienky, aby vzhľadom na pandemickú situáciu sa čas zbytočne
nenaťahoval.
Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Ľudovít Hanzel, ktorý sa informoval, ţe aké práce
sa prebiehajú na ulici Štefana Majora.
Pán starosta odpovedal, ţe tam opravujú chodníky, ktoré budú rozšírené aţ na 2,5 m, aby sa
dali vyuţívať aj ako cyklotrasa. Teraz prebieha úprava od domu Sudovcov aţ ku škole, ďalej
budú pokračovať od posledného domu na Jánovskej ceste aţ ku kriţovatke na Hlavnú ulicu.
Nakoľko do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, pán starosta ukončil tento bod rokovania.
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K bodu 10. programu – Záver
Pán starosta konštatoval, ţe všetky body rokovania boli vyčerpané. Pripomenul poslancom, ţe
ďalšie zasadnutie OZ sa uskutoční 9. decembra vzhľadom na situáciu ešte bez verejnosti.
Poďakoval sa poslancom za aktívny prístup k rokovaniu, a poprial všetkým veľ zdravia.

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh, DBA
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Zoltán Lencsés

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

Ing. Pavol Száraz

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

Zasadnutie prebiehalo od 18:10 do 19,30 hod.
Za správnosť: Alţbeta Szárazová
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