ZÁ PI S N I CA
z 24. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, konaného
dňa 24. marca 2021
Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Tibor Csemez,
Mgr. Ildikó Danišová, Ľudovít Hanzel, Zoltán Lencsés, Kristián Lipták, Zoltán Máriš
Kristián Sercel, Ing. Pavol Száraz a Mgr. Ingrid Winklerová.

Starosta obce:
Prednostka obecného úradu:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:

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

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia
24. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. František
Gőgh, DBA, konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných všetkých 11
poslancov.
Pán starosta uviedol, ţe zasadnutie sa uskutoční aj teraz bez účasti verejnosti na základe
opatrenia vlády SR počas krízového obdobia. Zároveň poprosil poslancov, aby pri
prerokovaní jednotlivých bodoch boli vecní a struční, aby sa zbytočne nepredlţovalo trvanie
zasadnutia OZ.
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 plnenia uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Rozbor hospodárenia Obce Veľké Úľany k 31.12.2020
7. Rozbor hospodárenia PO a RO obce k 31.12.2020
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Zároveň pán starosta poţiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Nakoľko
nikto nemal pripomienky, dal o návrhu hlasovať.
Program rokovania schválili poslanci jednohlasne. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
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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 Ildikó Danišovú a Kristiána Sercela.

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ingrid Winklerovú, Zoltána Lencsésa
a Tibora Csemeza.
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

K bodu 4. programu – Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta konštatoval, ţe na 22. a 23 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 čo sa týka kompetencií starostu obce, prednostky obecného úradu
a hlavnej kontrolórky.
Do interpelácie poslancov sa prihlásil poslanec Ľudovít Hanzel, ktorý poţiadal obecný úrad,
respektíve prednostku obecného úradu, aby zabezpečili zverejnenie aj starších platných
Všeobecne záväzných nariadení na internetovej stránke obce.
Pán starosta dodal, ţe aj on si všimol, ţe tam chýbajú niektoré VZN a je aj ťaţko nájsť
niektoré VZN. Poţiadal pani prednostku, aby skontaktovala firmu, ktorá má na starosti
webovú stránku obce a zabezpečila doplnenie chýbajúcich VZN.
Nakoľko do interpelácie sa uţ ďalší poslanci neprihlásili, pán starosta ukončil tento bod
rokovania.

K bodu 6. programu – Rozbor hospodárenia Obce Veľké Úľany k 31.12.2020
K bodu 7. programu – Rozbor hospodárenia PO a RO obce k 31.12.2020
Pán starosta otvoril ďalší bod rokovania – prerokovanie rozboru hospodárenia obce k 31.
12.2020 a zároveň aj bod 7) - Rozbory hospodárenia PO a RO obce k 31.12. 2020.
Dodal, ţe na decembrovom zasadnutí boli zmeny, ktoré sa týkali obdobia do 31.12. 2020
schválené, preto by sa mal tento bod brať na vedomie.
Pani prednostka upozornila pána starostu, ţe v tomto prípade sa nejedná o zmeny rozpočtu,
ale a rozbory hospodárenia obce, PO a RO obce, preto sa tieto majú schvaľovať.
Pán starosta sa ospravedlnil a otvoril diskusiu k predmetným materiálom, ktoré boli
poslancom v dostatočnom časovom predstihu zaslané. Dodal, ţe zmeny, ktoré boli schválené
na zasadnutí 9. decembra 2020 sú uţ v týchto materiáloch zapracované.
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Otvoril k týmto bodom diskusiu. Nakoľko ani zo strany poslancov ani zo strany finančnej
komisie neboli ţiadne dotazy, ani pripomienky, pán starosta poţiadal členku návrhovej
komisie Ingrid Winklerovú o prečítanie návrhov uznesenia k obidvom bodom rokovania.
Uznesenie č. 101-OZ/2021 bod č. 6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Rozbor hospodárenia Obce Veľké Úľany k 31.12.2020
Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
Rozbor hospodárenia Obce Veľké Úľany k 31.12.2020 tvorí prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 102-OZ/2021 bod č. 7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké
Úľany k 31.12.2020
Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
Rozbory hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Veľké Úľany k 31.12.2020 tvoria prílohu zápisnice.

K bodu 8. programu – Rôzne
Pán starosta otvoril ďalší bod rokovania - Rôzne – a prečítal jednotlivé témy, ktoré sa majú
v tomto bode prerokovávať:
a) Prevod pozemku po zverejnení zámeru - Pavol Šupala, ulica Leninova (pozemok za 4.b.
j. č. 93 na ulici Jazernej)
b) Prevod pozemku po zverejnení zámeru - Bertová a spol. na ulici 1. mája
c) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2020
d) Ţiadosť Anikó Bánoczký, Štefana Majora č. 1447, Veľké Úľany o odkúpenie pozemku
e) Návrh nájomnej zmluvy Martina Blšťáka, nájomcu kúpaliska
f) Projektová dokumentácia stavby - Zariadenie sociálnych sluţieb v obci Veľké Úľany
g) Ţiadosť Eriky Tóthovej o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy nebytových
priestorov na ulici Leninovej č. 216
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h) Ţiadosť Eriky Szilvásyovej o ukončenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v Dome
sluţieb
i) Erika Szilvásyová – ţiadosť o prenájom nebytových priestorov na ulici Leninovej č. 216
j) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – ţiadateľ Štefan Vajda, nájomca areálu bagroviska
k) Diófa s.r.o. – ţiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory v Reštaurácii Enelin za
obdobie od 15.10.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021 do 28.2.2021
l) Informácie starostu
a) Prevod pozemku po zverejnení zámeru - Pavol Šupala, ulica Leninova (pozemok
za 4.b. j. č. 93 na ulici Jazernej)
Pán starosta opätovne prečítal ţiadosť na základe ktorej bol schválený zámer odpredaja
predmetného pozemku na zasadnutí OZ dňa 18.11.2020. Zámer bol v súlade so zákonov
zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. K predmetnému
zámeru neboli podané na obecný úrad ţiadne pripomienky, preto je moţné predaj odsúhlasiť.
Zároveň otvoril diskusiu k predmetnému návrhu.
Z poslancov nikto nemal pripomienky, ani ďalšie otázky, preto poslankyňa Winklerová
prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno a)
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 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
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
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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.
Cena pozemku 10 €/m², t.j. kúpna cena je 380 EUR.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
b) Prevod pozemku po zverejnení zámeru - Bertová a spol. na ulici 1. mája
Pán starosta opätovne prečítal ţiadosť na základe ktorej bol schválený zámer odpredaja
predmetného pozemku na zasadnutí OZ dňa 18.11.2020. Zámer bol v súlade so zákonov
zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. K predmetnému
zámeru neboli podané na obecný úrad ţiadne pripomienky, preto je moţné predaj odsúhlasiť.
Zároveň otvoril diskusiu k predmetnému návrhu.
Z poslancov nikto nemal pripomienky, ani ďalšie otázky, preto poslankyňa Winklerová
prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 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 predaj 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 schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
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c) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2020
Pán starosta poţiadal hlavnú kontrolórku obce, Máriu Tomovičovú o prednesenie správy
o kontrolnej činnosti za rok 2020, zároveň mal dotaz, či poslanci dostali písomnú správu?
Hlavná kontrolórka sa vyjadrila, ţe ešte nedostali, ale po zasadnutí OZ im zašle.
Následne prečítala podrobnú správu. Kontrolná činnosť v roku 2020 bola vykonaná
v inštitúciách zriaďovateľskej spôsobnosti Obce Veľké Úľany a zameraná na nasledovné
oblasti:
1) Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
zverejňovanie došlých faktúr v I. polroku 2019 v Základnej škole vo Veľkých
Úľanoch
2) Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovanie došlých faktúr v I. polroku 2019 v Základnej škole Mihálya Borsosa
s VJM vo Veľkých Úľanoch
3) Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2019
4) Kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácií –Verejnoprospešné sluţby obce
Veľké Úľany so zreteľom na účtovania – podnikateľskej činnosti v roku 2019
5) Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole
6) Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole s výchovným jazykom maďarským
7) Kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácií – MKS Veľké Úľany za rok 2019
8) Vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu obce na roky 2021-2023
Po prednesení správy pán starosta sa opýtal poslancov, či majú k odznenej správe
pripomienky alebo dotazy.
Z prítomných poslancov nikto nemal pripomienky, preto pán starosta navrhol, aby OZ zobralo
správu na vedomie.
Zároveň pán starosta opätovane poţiadal hlavnú kontrolórku, aby v budúcnosti kaţdý
poslanec dostal vopred písomnú správu o činnosti hlavnej kontrolórky.
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Winklerová.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno c)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku
2020.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
d) Ţiadosť Anikó Bánoczký, Štefana Majora č. 1447, Veľké Úľany o odkúpenie
pozemku
Pán starosta prečítal ţiadosť Anikó Bánoczky o odpredaj pozemku – ostatná plocha na ulici
Štefana Majora. Jedná sa o 2 m2 , ktoré ţiadateľka uţíva a zveľaďuje ako neoddeliteľný celok
s jej pozemkom. Pán starosta pripomenul, ţe zatiaľ sa jedná len o zámer odpredaja pozemku,
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a kaţdý poslanec dostal aj geometrický plán predmetného pozemku, takţe sa mohli so
situáciu oboznámiť.
Zároveň otvoril diskusiu k tejto veci.. Z poslancov nikto nemal pripomienky, ani dotazy, preto
členka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno d)
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 predaja pozemku KN-C č. 2086/34 –
ostatná plocha vo výmere 2 m2 pre Anikó Bánóczky,
bytom Veľké Úľany, Štefana Majora č 1447/85, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe
majiteľka uţíva a zveľaďuje pozemok ako neoddeliteľný
celok s jej pozemkom č. 2086/20, vedený na liste
vlastníctva č. 2601 na ulici Štefana Majora.
Cena pozemku: 10,- €/m2.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
e) Návrh nájomnej zmluvy Martina Blšťáka, nájomcu kúpaliska
Pán starosta uviedol, ţe nájomca kúpaliska Modrá perla, pán Martin Blšťák predloţil návrh
novej nájomnej zmluvy, nakoľko terajšia nájomná zmluva sa onedlho končí. Pán starosta
uviedol, ţe komplikovanú situáciu okolo kúpaliska kaţdý dobre pozná. Nájomca so súhlasom
a pomocou obce zrekonštruuje areál kúpaliska z vlastných financií, ako aj z dotácií. Aby sa
predišlo rôznym špekuláciám, nájomca si dovolil zaslať návrh novej nájomnej zmluvy
vypracovaný advokátskou kanceláriou. Pán starosta navrhol návrh nájomnej zmluvy brať na
vedomie, a zároveň uloţiť úlohu obecnému úradu, respektíve prednostke OcÚ o zaslanie
návrhu zmluvnému právnikovi obce, JUDr. Sotolářovi, aby sa k predmetnému návrhu
nájomnej zmluvy vyjadril. Následne obecné zastupiteľstvo návrh opätovne prerokuje.
Návrh na uznesenie prečítala Ingrid Winklerová.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno e)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
návrh nájomnej zmluvy nebytových priestorov podaný
nájomcom kúpaliska Modrá perla, Martinom
Blšťákom, Poľná 2794/7, 924 01 Galanta s tým, ţe obec
postúpi návrh zmluvy na posúdenie právnikovi a po jeho
vyjadrení obecné zastupiteľstvo tento návrh opätovne
prerokuje.
Zároveň ukladá:
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Prednostke obecného úradu zaslať „Návrh zmluvy“
JUDr. Sotolářovi, zmluvnému právnikovi obce
a poţiadať ho o vyjadrenie k predmetnému návrhu
zmluvy.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
f) Projektová dokumentácia stavby - Zariadenie sociálnych sluţieb v obci Veľké
Úľany
Pán starosta pripomenul, ţe obec sa uţ dlhšiu dobu zaoberá s plánom výstavby domu
seniorov. Ako prvý krok treba vypracovať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.
Informoval poslancov, ţe prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej
dokumentácie stavby „Zaradenie sociálnych sluţieb v obci Veľké Úľany“. Obec oslovila
viacerých projektantov, a výzva bola zverejnená aj na internetovej stránke obce. Do súťaţe sa
zapojili viacerí uchádzači. Predsedníčkou výberovej komisie bola Ing. Zuzana Ďurkovičová,
členkou bola aj prednostka OcÚ, ako aj poslanec Kristián Lipták. Zároveň poţiadal pána
poslanca Liptáka, aby informoval poslancov, ako prebehlo verejné obstarávanie na
dodávateľa projektovej dokumentácie.
Pán poslanec Kristián Lipták informoval, ţe súťaţ VO prebehlo dvoch kolách. Do prvého
kola sa prihlásilo 7 uchádzačov, z ktorých podmienky, ktoré stanovil obecný úrad, splnili 3
uchádzači. Následne v druhom kole z troch uchádzačov uspel ten, kto splnil najdôleţitejšie
kritérium, a to bola najniţšia cena. Takţe z troch uchádzačov nakoniec komisia vybrala firmu
KG INGEREENING s.r.o. Galanta.
Pán starosta sa poďakoval za informáciu a dodal, ţe obecné zastupiteľstvo v tomto prípade
berie na vedomie víťaza verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie.
Informoval poslancov, ţe on sa uţ dohodol dodávateľom projektovej dokumentácie, ţe cca do
troch týţdňov dodá vypracovanú štúdiu Zariadenia sociálnych sluţieb. Na ďalšom zasadnutí
obecné zastupiteľstvo sa bude zaoberať s vypracovanou štúdiou zariadenia, zároveň poslanci
budú mať moţnosť sa vyjadriť predmetnej štúdii.
Otvoril diskusiu k tejto téme. Z poslancov nikto nemal pripomienky, ani dotazy, preto
poţiadal členku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno f)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Víťaza verejného obstarávania - GK ENGINEERING,
s.r.o. Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta - na vyhotovenie
projektovej dokumentácie na zákazku „Projekt stavby
pre územné, stavebné povolenie a realizáciu stavby pre
projekt – Zariadenie sociálnych sluţieb v obci Veľké
Úľany“.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
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g) Ţiadosť Eriky Tóthovej o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy nebytových
priestorov na ulici Leninovej č. 216
h) Ţiadosť Eriky Szilvásyovej o ukončenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
v Dome sluţieb
i) Erika Szilvásyová – ţiadosť o prenájom nebytových priestorov na ulici Leninovej
č. 216
V ďalšom bode pán starosta navrhol, aby sa rokovalo o troch ţiadostiach súčasne, nakoľko sa
na seba nadväzujú. Jedná sa o dve o ukončenia nájomnej zmluvy nebytových priestorov
a jednu novú zmluvu. Zároveň prečítal všetky tri ţiadosti.
Erika Tóthová poţiadala o ukončenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov na Leninovej
ulici č. 216 s dohodou k 31.03.2021 s tým, ţe po nej by priestory prenajala Erika
Szilvásyová.
Erika Szilvásyová poţiadala tieţ o ukončenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
v Dome sluţieb s dohodou k 31.03.2021.
Zároveň poţiadala o prenájom nebytových priestorov na Leninovej ulici č. 216 od 01.042021.
Pán starosta pripomenul, ţe ukončenie nájmov nebytových priestorov by sa mali uskutočniť
na základe nájomnej zmluvy jednomesačnou výpovednou dobou. V prípade, ţe o priestory
prejaví záujem ďalší uchádzač, nájomný vzťah sa môţe ukončiť aj skôr, s dohodou.
V tomto prípade by sa to sťahovalo na ukončenie nájomnej zmluvy Eriky Tóthovej. V prípade
Eriky Szilvásyovej by sa mala dodrţať jednomesačná výpovedná doba, t.j. nájomný vzťah by
sa mal ukončiť k 30.04.2021. Obec musí myslieť aj na efektívne hospodárenie, aj keď v tomto
prípade nájomné nie je také vysoké, ţe by to v značnej miere ovplyvnilo hospodárenie obce.
Zároveň otvoril diskusiu k týmto témam.
Ako prvá sa prihlásila poslankyňa Katalin Lancz Bózsing, ktorá sa opýtala, či v tomto
prípade nie je moţnosť vyhovieť aj ţiadosti Eriky Szilvásyovej, a ukončiť predmetný
nájomný vzťah s dohodou k 31.03.2021, nakoľko oni dve sa dohodli na tej výmene.
Pán starosta sa opýtal, ţe na základe čoho? Na základe zmluvy je tam tá mesačná výpovedná
doba, a s obcou sa nedohodli. Ale poprípade je moţnosť, keď obecné zastupiteľstvo odsúhlasí,
ţe sa nedodrţí zmluva, ale sa ukončí nájomný vzťah s dohodou.
Ďalej sa prihlásila poslankyňa Ildikó Danišová, ktorá sa opýtala, či teraz nepoţiadali
o odpustenie nájomného kvôli pandémie, lebo potom by bolo zbytočné predlţovať ten
nájomný vzťah.
Hlavná kontrolórka odpovedala, ţe teraz nie.
Pán starosta ešte dodal, ţe keby mali odpustené nájomné, tak je to absolútne jedno a môţe sa
zmluva dodrţať. Opäť zdôraznil, ţe s obecným majetkom treba efektívne hospodáriť, aj keď
mesačné nájomné je tam veľmi nízke.
Prihlásil sa poslanec Zoltán Máriš, ktorý sa prikláňal k dodrţaniu mesačnej výpovednej
doby s tým, ţe poprípade nájomcovia môţu od štátu aj spätne vyţiadať nájomné. Túto
moţnosť určite vyuţijú aj kaderníčky.
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Ďalej sa prihlásil zástupca starostu, Pavol Száraz, ktorý podporil návrh Katalin Lancz
Bózsing v tom zmysle, aby sa ukončila nájomná zmluva aj s Erikou Szilvásyovou s dohodou.
Podľa jeho názoru, tak ako povedal aj pán starosta, pre obec mesačné nájomné nie je
zaujímavá suma, ale v tomto prípade pre malú podnikateľku je to značná finančná ťarcha.
A treba brať do úvahy aj to, ţe Erika Szilvásyová zostane nájomníčkou obce, len v iných
priestoroch, a chce vo svojom podnikaní pokračovať, kým Erika Tóthová asi ukončí
podnikanie.
Na základe odznenej diskusie pán starosta navrhol, aby aj s Erikou Szilvásyovou bol
ukončený nájom nebytového priestoru v Dome sluţieb nie na základe zmluvy, ale s dohodu
k 31.03.2021.
Zároveň poţiadal poslankyňu Ingrid Winklerovú, aby prečítala návrhy na uznesenie,
o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno g)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
ţiadosť Eriky Tóthovej, Lieskovského 1299/20, Veľké
Úľany o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy č.
01/2006 nebytového priestoru – kadernícky salón – na
Leninovej ulici č. 216 s dohodou ku dňu 31. 03. 2021.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno h)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
ţiadosť Eriky Szilvásyovej, Júliusa Fučíka č. 818/24,
Veľké Úľany o ukončenie platnosti zmluvy č. 2/2010 na
nebytový priestor v Dome sluţieb, Hlavná 1325
s dohodou ku dňu 31.03.2021.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno i)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
ţiadosť Eriky Szilvásyovej, Júliusa Fučíka č. 818/24,
Veľké Úľany o prenájom nebytového priestoru na
Leninovej ulici č. 216, na účely kaderníckych sluţieb od
01. 04. 2021.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
Po tomto bode vyhlásil pán starosta prestávku.
Prestávka od 19:00 do 19:15
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j) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – ţiadateľ Štefan Vajda, nájomca bágroviska
Po prestávke pokračovalo rokovanie OZ. Pán starosta prečítal ţiadosť pána Štefan Vajdu,
ktorý ţiadal o odpredaj časti pozemku – ostatná plocha, ktorý má v súčasnosti v prenájme.
Ţiadal o predaj 1204 m2 . Pán Vajda má v dlhodobom prenájme predmetné pozemky. Pán
starosta dodal, ţe so ţiadosťou sa poslanci na pracovnej porade zaoberali. Pán Vajda mal uţ aj
v minulosti podané ţiadosti o odkúpenie časti pozemku, za účelom postavenia rodinného
domu. Neskôr od tohto zámeru odstúpil a nedošlo k dohode. Teraz tu má novú ţiadosť. Po
pracovnej porade pán starosta s niektorými poslancami sa zúčastnili na zisťovaní situácie na
tvare miesta aj s pánom Vajdom. Predmetná parcela bola vyznačená. Dohodli sa, ţe ţiadaných
12 árov obec nepredá, ale maximálne 7 aţ 8 árov, lebo by to malo byť dostačujúce na
postavenie rodinného domu a poprípade na dvor, záhradu, respektíve na vedľajšie stavby.
Dohodli sa, ţe určite by mal byť pozemok od kraja hlavnej cesty z ulice Leninovej. Zároveň
sa dohodli, ţe by boli vynechané cca 4 m – vstup na veľkú parcelu na zásobovanie pre
zvieratá. Pán starosta sa s ním rozprával ešte aj v deň zasadnutia OZ a podľa neho pán Vajda
s navrhnutým riešením súhlasil, ako aj s navrhnutou cenou 50,- €/m2 .
Obec priamo nemôţe predávať pozemok aţ po zverejnení zámeru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. V tomto prípade sa jedná o dôvod hodného osobitného zreteľa, nakoľko
nájomca uţ danú nehnuteľnosť 13 rokov uţíva a podniká na danom pozemku. Navrhol na
tomto zasadnutí odsúhlasiť zámer odpredaja len maximálne do 800 m2, nie na základe
predloţeného geometrického plánu, ale na základe nového GP. Ak po zverejnení zámeru tento
návrh prejde, tak spolu s geodetom by mohli zúčastniť vytýčenia presnej lokalizácie
predmetného pozemku aj poslanci, ktorí by mali záujem. Odpredaj by sa schválilo aţ po
úspešnom zverejnení zámeru. Pokiaľ nedôjde k dohode, tak sa predaj neuskutoční.
Zároveň otvoril diskusiu k tejto téme.
Ako prvý sa prihlásil poslanec Tibor Csemez, ktorý povedal, ţe z osobných dôvodov sa
nemohol zúčastniť pracovného zasadnutia, ani poslaneckého prieskumu na tvare miesta, on
preto nepozná dobre túto problematiku. Len sa bojí, aby nedošlo k domino efektu, ţe príde aj
ďalší nájomca a budú chcieť odkupovať nehnuteľnosti. Či by sa tam nemohlo dať len
povolenie na výstavbu, aby obec nedošla o ten pozemok. Niečo na spôsob Poľovníckeho
domu, kde dom sa predal poľovníkom, ale pozemok pod ním zostal majetkom obce s tým, ţe
keby obec chcela predať predmetný pozemok, tak poľovníci budú mať predkupné právo.
Ďalší sa do diskusie uţ neprihlásili, preto pán starosta dal návrh, aby na tomto zasadnutí bol
schválený len zámer, ktorý ešte obec k ničomu nezaväzuje. S touto ţiadosťou sa bude OZ ešte
zaoberať. Bez súhlasu poslancov, respektíve väčšiny poslancov obec určite nič nepredá. Čo sa
týka toho, ţe aj ďalší môţu ţiadať predaj nehnuteľnosti, tak v prvom rade nemôţu poţiadať,
lebo nemajú tieto nehnuteľnosti v prenájme. Pokiaľ by bola hocijaká iná ţiadosť, tak obecné
zastupiteľstvo sa bude zaoberať s kaţdou ţiadosťou osobitne. V tomto prípade berie obec
ohľad na to, ţe nájomca uţ 13 rokov zveľaďuje areál jazera Báger, a ţiaľ uţ nie je únosné
zabezpečiť celoročné stráţenie celého areálu plateným zamestnancom, a preto by tam chcel
nájomca postaviť rodinný dom, aby stráţenie mohol zabezpečiť on sám. Obec je spokojná a aj
on sám kvituje, ako sa stará a zveľaďuje celé okolie, aj malé ZOO, čo tam má na potešenie
detí. Obec nepríde o nejakú ujmu s tým, ţe on by tam v rohu areálu postavil rodinný dom.
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Čo sa týka poľovníckeho domu dodal, ţe obec predala poľovníkom budovu, a pozemok pod
ňou zostal majetkom obce. Toho času sa poslanci obávali toho, ţe poľovníci by pre seba
zabezpečili lepší poľovnícky dom, a predmetnú budovu by predali, a znovu by tam mohli byť
napríklad diskotéky. Obec teraz má aspoň akú takú páku, ţe vie to udrţať. Ale môţu poslanci
navrhnúť aj odpredaj. Toto povaţoval za potrebné dodať na vysvetlenie. Pokiaľ by obec
predsa len predala pozemok, tak poľovníci majú predkupné právo. Poľovníci pouţívajú
predmetný pozemok bezplatne.
Ako ďalší sa prihlásil poslanec Zoltán Lencsés, ktorý chcel zareagovať len na diskusný
príspevok pána Csemeza. Dodal, ţe on sa neobáva domino efektu, nakoľko chcú predať
pozemok nájomcovi, ktorý uţ dlhé roky uţíva a zveľaďuje areál.
Do diskusie sa uţ ďalší poslanci neprihlásili. Návrh na uznesenie k tomuto bodu podala
prednostka OcÚ, Zuzana Metzner.
Po prečítaní návrhu sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý dodal, ţe v návrhu nie je
spomenutá lokalizácia nehnuteľnosti. Po doplnení bol návrh na uznesenie znovu predloţený.
Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno j)
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 predaja časti pozemku KN-C 2840/1 vo
výmere maximálne 800 m2 . Presná lokalizácia sa určí
podľa vyhotoveného nového geometrického plánu.
Nadobúdateľom pozemku by mal byť Štefan Vajda,
terajší nájomca pozemku.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíta v tom, ţe
nájomca dlhodobo uţíva a zveľaďuje tento priestor, ktorý
vyţaduje stále väčšiu pozornosť hlavne čo sa týka
stráţenia celého okolia jazera. Obec Veľké Úľany
neplánuje predmetný pozemok zahrnúť do svojich
investičných aktivít. Cena pozemku 50,- €/m2.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
k) Diófa s.r.o. – ţiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory Reštaurácie
Enelin za obdobie od 15.10.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021 do 28.2.2021
Pán starosta prečítal dve ţiadosti podané konateľom firmy Diófa s.r.o. Igorom Mártonom,
v ktorých ţiada o odpustenie nájmu nebytového priestoru – Reštaurácia Enelin za obdobie od
15.10.2020 do 31.12.2020, a od 01.01.2021 do 28.02.2021. V tomto období bola reštaurácia
v súvislosti s pandémiou COVID 19 na základe rozhodnutia Vlády SR zatvorená. Poslanci
doplnili, ţe reštaurácia v tomto období neposkytovala ani sluţbu vydávania a donášku
obedov.
Pán starosta na základe zistených skutočností navrhol nájomné odpustiť.
Nakoľko z poslancov niekto nemal pripomienky, pán starosta poţiadal člena návrhovej
komisie Zoltána Lencsésa o prečítanie návrhu na uznesenie.
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Uznesenie č. 103-OZ/2021 bod č. 8, písmeno k)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
ţiadosť Diófa s.r.o. Vozokany, v zastúpení konateľa
firmy Igora Mártona o odpustenie nájomného za
nebytové priestory Reštaurácie Enelin za obdobie
od 15.10.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021 do 28.2.2021
z dôvodu, ţe reštaurácia v súvislosti s pandémiou
COVID -19 bola na základe rozhodnutia Vlády SR
zatvorená.
Poslanci schválili uznesenie jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.
l) Informácie starostu
Na záver bodu rôzne pán starosta podal ešte niekoľko informácií o prebiehajúcich projektoch,
akcií a plánovaných podujatiach.
- Oslavy na 1. mája by mali byť veľmi skromné – plánuje sa len stavanie mája
- Oslavy pri príleţitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci by sa mali konať
v rámci obecných dní, ktoré obec plánuje uskutočniť začiatkom júla. Všetko bude
záleţať od pandemickej situácie na Slovensku. Ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia
obec zatiaľ neplánuje.
- Prebieha výstavba obidvoch bytových domov so 4 b.j., na ulici Školskej, ako aj na
Sedíne. Skolaudovanie by sa malo uskutočniť v mesiacoch jún - júl.
- Prístavba materských škôl – verejné obstarávanie prebehlo v poriadku, uţ je aj
odsúhlasené - schválené. V súčasnosti je na VÚC na kontrole uţ zmluva
s dodávateľom. Moţno do jedného mesiaca by sa mohli začať aj práce. Takto
zabezpečí obec miesto pre ďalších 72 detí v materských školách
- Prebieha výstavba III. etapy cyklotrasy na Leninovej ulici, a cyklo-chodníka na ulici
Štefana Majora.
- Čo sa týka 2. etapy cyklotrasy, ktorá povedie aţ do Sedína v súčasnosti prebieha 2.
kolo verejného obstarávania.
- Ďalšie projekty – autobusové zastávky a výsadba cca 1500 ks stromov – sú v štádiu
riešenia.
- Úspešne dopadol projekt – „Pomoc blíţnemu“, v rámci ktorého obec získala
kempingový príves na zdravotnícke účely – poskytovania prvej pomoci pri
podujatiach. Treba ešte doplniť niektoré zdravotnícke potreby.
- Na envirofonde má obec podané 4 ţiadosti – projekty. Pre VPS nákup traktora
s vlečkou, druhé „zametacie“ vozidlo aj s príslušenstvom, ako aj „Zníţenie
energetickej náročnosti Domu sluţieb“, tento je v hodnote 130.000 €.
- Čo sa týka odkúpenia bývalého areálu INCOMEDU, tam uţ obec tieţ finišuje. Boli
tam rôzne problémy. Uţ by sme mali podpísať prvú zmluvu na 300.000 €. Čo sa týka
ďalších kúpnych zmlúv, tak tam budú vypracované zmluvy o budúcej zmluve, aby sa
mohli nehnuteľnosti zapísať v katastri. Pracovníci VPS uţ začali čistením okolia
a areálu, ktorý je stráţený. Bude tam aj kamerový systém.
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Finišujeme aj s modernizáciou základnej školy – budú tam rôzne kabinety, aj
s technickým vybavením. Je to projekt za 180.000 €.
Základnej škole obec zaslala financie aj na vybudovanie Altánku. Bude vybudované
na základe riadneho stavebného povolenia.
Čo sa týka Komunitného centra, tak to je uţ zaevidované v systéme a v júni by sa tam
mohlo začať pracovať.

K bodu 9. programu – Diskusia
Pán starosta otvoril ďalší bod rokovania – Diskusiu.
Ako prvý sa prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý sa informoval tom, ţe v akom stave je
projekt na vybudovanie centra odpadového hospodárstva, ktorý bol podaný na Ministerstvo
ţivotného prostredia. Dodal, ţe má vedomosti o tom, ţe v prvom kole nebol ten projekt
úspešný a či bude podaný znova.
Pán starosta odpovedal, ţe v podanej ţiadosti boli nedostatky, ktoré boli odstránené.
Ţiadosť o poskytnutie dotácie bude podaná znova. Dúfa, ţe projekt v druhom kole uţ bude
úspešný.
Pán Lipták sa ďalej informoval o rozdielnosti názvov dvoch cyklotrás – na Leninovej ulici sa
buduje cyklotrasa a na ulici Štefana Majora cyklochodník. Potreboval vedieť, či tieto dva
rôzne názvy znamenajú aj iný dopravný status.
Pán starosta odpovedal, ţe áno. V prvom rade sa jedná o odlišné šírky, a na ulici Štefana
Majora bude označený chodník tak, ţe je to cesta pre chodcov aj pre cyklistov. Zároveň
odovzdal slovo zástupcovi, ktorý je projektant, lepšie sa vyzná v týchto záleţitostiach a je aj
v úzkom kontakte s projektantom cyklotrasy.
Zástupca starostu Pavol Száraz doplnil pána starostu v tom zmysle, ţe na Leninovej ulici sa
jedná o cestu, kde sa počíta s frekventovanejšou dopravou. Bude tam trojmetrová šírka, takţe
cyklotrasa. Na ulici Štefana Majora z dopravno-bezpečnostného hľadiska nemohla byť
vybodovaná cyklotrasa s trojmetrovou šírkou, ale len do šírky 2,5 m. V kaţdom jazdnom
pruhu to bude 1,25 m, kým na Leninovej ulici v kaţdom pruhu bude šírka 1,50 m. A čo sa
týka cyklochodníka na ulici Štefana Majora, tam je viac odbočiek do vedľajších ulíc.
Pán Lipták sa ďalej opýtal, ţe čo to znamená z hľadiska dopravného statusu, napríklad kto
tam bude mať prednosť.
Pán Csemez ešte dodal, ţe ľudia sa pýtajú, ako to bude s parkovaním vozidiel pred
rodinnými domami.
Zástupca starostu ešte dodal, ţe projektanti v súčasnosti riešia dopravné značenie
cyklochdníka na ulici Štefana Majora, nakoľko tam nebude cyklochodník súvislý, ako na ulici
Leninovej. Bude viackrát prerušený a je tam aj viac kriţovatiek na vedľajšie ulice.
Pán starosta odpovedal, ţe čo sa týka prednosti, šofér jednoznačne musí dávať pozor a dať
prednosť chodcom a cyklistom na cyklochodníku a cyklotrase. Vodič, ktorý vychádza zo
svojho dvora, alebo sa chce odbočiť na svoj pozemok, nesmie ohroziť chodcov, ani cyklistov.
Čo sa týka parkovania, ani na chodníku, ani na cyklotrase sa nemôţe parkovať. Kaţdý musí
zabezpečiť parkovanie na svojom pozemku. Obec nemá povinnosť zabezpečiť parkovacie
miesto na verejnom priestranstve. Pre obec je dôleţitejšia bezpečnosť chodcov a cyklistov,
ako miesta pre parkovanie pred rodinnými domami. On sa uţ rozprával s viacerými
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obyvateľmi, ktorí túto záleţitosť pochopili a dali mu za pravdu, ţe doprava na tých trasách je
tak frekventovaná, ţe z hľadiska bezpečnosti je potrebné vybudovanie týchto cyklotrás.
Hlavne na Leninovej ulici je vysoká frekvencia prejazdu veľkých nákladných vozidiel.
Nehovoriac o tom, ţe s touto cyklotrasou bude zabezpečené prepojenie skoro celej obce. Od
konca ulice Štefana Majora malým prerušením pri autobusovej zastávke v strede obce, a od
kruhového objazdu bude môcť po vybudovaní 2. etapy prejsť na bicykli aţ do Sedína, alebo
aţ k ceste k Relax parku.
Pán Csemez sa ešte opýtal, ţe ako to bude s dopravným označením, napríklad pri výjazde
z ich ulice.
Pán starosta odpovedal, ţe dopravné značenie sa dorieši, budú tam vytýčené aj nejaké
prechody a podobne. Ešte doplnil, ţe cyklochodník bude aţ po posledný rodinný dom na ulici
Štefana Majora a ďalej aţ k čerpacej stanici obec urobí úpravy s vlastnou technikou.
Poslankyňa Katalin Lancz Bózsing sa opýtala, ţe v akom štádiu sme so zaloţením
sociálneho podniku.
Pán starosta odpovedal, ţe je v štádiu riešenia. O všetkom bude obecné zastupiteľstvo
informované, nakoľko potrebné záleţitosti musia aj poslanci odsúhlasiť.
Ďalej sa prihlásila poslankyňa Ildikó Danišová, ktorá sa informovala, ţe v akom stave je
vybavenie úveru na zabezpečenie kúpy nehnuteľností, ktoré bolo schválené na januárovom
zasadnutí OZ.
Pán starosta odpovedal, ţe úver je uţ vybavený, financie sú na účte obce. Čakáme na podpis
zmluvy, po ktorom 300.000 € sa dá do notárskej úschovy, a po zapísaní nehnuteľnosti na
katastri bude kúpna cena odoslaná na účet predávajúceho.
Poslanec Zoltán Lencsés mal otázku ohľadne verejného obstarávania 2.etapy cyklotrasy, či
bolo zrušené verejné obstarávanie Úradom verejného obstarávania a kedy bude vypísané
ďalšie kolo verejného obstarávania.
Pán starosta odpovedal, ţe celé verejné obstarávanie je komplikovaná záleţitosť. Aj keď
súťaţ prebehne hladko, môţe niekto zo súťaţiacich napadnúť, alebo kontrolný úrad
ministerstva, ktorý je na VÚC, môţe nájsť nejaké nezrovnalosti. Na základe toho postúpi celú
vec na Úrad verejného obstarávania (ÚVO), kde to znovu prekontrolujú. ÚVO verejnú súťaţ
zruší, alebo môţe vypýtať ešte nejaké podklady na doplnenie, respektíve vysvetlenie. Takto sa
to ťahalo uţ dva roky a nakoniec ÚVO verejnú súťaţ zrušil. Nie financie, lebo tie obec uţ má
schválené, ale verejnú súťaţ na dodávateľa. Na základe výsledku kontroly treba vypísať nové
verejné obstarávanie. Toho času sme uţ vysúťaţili dodávateľa na zabezpečenie verejnej
súťaţe. Vyhrala firma PS agentúra s.r.o., ktorá nám robila verejné obstarávanie veľmi
precízne aj na 3. etapu cyklotrasy. Zároveň upriamil pozornosť poslancov na obrovskú
byrokraciu ohľadne eurofondov.
Opätovne sa prihlásil Kristián Lipták, a informoval sa o tom, ako bude pracovať mobilné
odberové miesto testovania na COVID 19 počas veľkonočných sviatkov.
Pán starosta odpovedal, ţe bude len v sobotu a to ráno od 7.00 do 18.00 hodiny, tým ţe bude
posilnené na 4 odberové tímy. Ak aj na ďalej sa bude testovať, tak by sme chceli ponechať len
soboty s predĺţenou dobou, tak ako na Veľkú noc.
Ďalej sa prihlásil poslanec Ľudovít Hanzel, ktorý upriamil pozornosť poslancov na potrebu
dodania návrhov do „Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce“ na ďalšie obdobie
na roky 2022 aţ 2028. Informoval poslancov, ţe on svoje návrhy aj písomne odovzdal pani
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prednostke OcÚ. So svojimi návrhmi oboznámil aj poslancov, zároveň ich poţiadal, aby aj
oni podali svoje návrhy čím skôr.
Pán starosta sa poďakoval za návrhy a poprosil aj ostatných poslancov, aby zbierali nápady
aj od občanov, od svojich známych, lebo „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce na obdobie 2022 aţ 2028“ by sa mal odsúhlasiť do konca roka. Do konca mája by mali
byť podklady pozbierané, v júni by sa mohol obsah programu odsúhlasiť a počas letných
mesiacov, do septembra by sa mohol program spracovať a následne v októbri by mohlo OZ
schváliť nový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Nakoľko do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, pán starosta sa poďakoval poslancom a ukončil
tento bod rokovania.

K bodu 10. programu – Záver
V závere rokovania sa pán starosta poďakoval poslancom a všetkým účastníkom, ţe vydrţali
aj v sťaţených podmienkach s respirátormi. Dodal, ţe na kaţdom úseku sa pracuje na plno,
aby sa riešili problémy aj počas tejto pandémie, či je to obecný úrad, zamestnanci, či
jednotlivé zloţky obce. Pripomenul, ţe na tomto zasadnutí neboli spomenuté školy a škôlky,
ktoré boli zatvorené a vyučovalo sa distančne. Od pondelka 22. marca sa začalo prezenčné
vyučovanie na 1. stupni základných škôl. V súčasnosti riešia problém materských škôl, ktoré
išli tzv. na pol plyn. Obec, ako zriaďovateľ sa rozhodla, ţe od pondelka 29.marca aj škôlky
pôjdu na plno. Riaditeľky sa však rozhodli na základe rôznych pokynov a COVID automatu,
ţe prijmú do škôlky len deti pracujúcich v prvej línii. Na včerajšom (23.03.) spoločnom
rokovaní s riaditeľkami obidvoch materských škôl sa dohodli, ţe od 29. marca sa škôlky
otvoria pre všetky deti, ktoré rodičia chcú dať do škôlky a ktoré budú spĺňať terajšie
podmienky (rodič musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní atď.) Taká bola dohoda, dodal,
ţe nevie presne ako sa v tom pokračuje, ale si myslí, ţe by to malo byť v poriadku.
V závere sa poďakoval všetkým za účasť a aktívny prístup k rokovaniu a ukončil 24.
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Ing. František Gőgh, DBA
Starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Prednostka OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ildikó Danišová

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

Kristián Sercel

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

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 do 20,05 hod.
Za správnosť: Alţbeta Szárazová
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