ZÁ PI S N I CA
z neplánovaného neverejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch,
konaného dňa 9. decembra 2021
Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Tibor
Csemez, Mgr. Ildikó Danišová, Ľudovít Hanzel, Zoltán Lencsés, Kristián Lipták, Kristián
Sercel, Ing. Pavol Száraz a Mgr. Ingrid Winklerová.
Neprítomný poslanec:
Starosta obce:

Zoltán Máriš - ospravedlnený
Ing. František Gőgh, DBA

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia
Neplánované neverejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce
Ing. František Gőgh, DBA, privítal poslancov OZ, ako aj ostatných prítomných. Konštatoval,
že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 10 poslancov, dodal, že Zoltán Máriš sa
ospravedlnil
Ďalej konštatoval, že poslanci boli písomne pozvaní a dostali aj program rokovania. Predložil
návrh programu rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh na zvýšenie rozpočtu stavby - Prístavba a prestavba MŠ
5. Záver
Zároveň pán starosta požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Nakoľko
nikto nemal pripomienky, dal o návrhu hlasovať.
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 zapisovateľa Ing. Pavla Száraza a za
overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Ritu Bicsan Sztraku a Mgr. Katalin Lancz Bózsing.

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. Ingrid Winkleová, Kristián
Lipták a Zoltán Lencsés.
Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.
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K bodu 4. programu – Návrh na zvýšenie rozpočtu stavby - Prístavba
a prestavba MŠ
Pán starosta informoval poslancov, že na tomto zasadnutí sa má prerokovať jediný bod, a to
„Návrh na zvýšenie rozpočtu stavby – Prístavba a prestavba MŠ“. Dodal, že sa s touto
problematikou Komisia výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu sa viackrát
zaoberala. Na spoločnom rokovaní s predstaviteľmi dodávateľskej firmy 26.11. 2021 komisia
sa dostala k záveru, že vzhľadom na zvýšenie cien stavebných materiálov je nutné pristúpiť
k zvýšeniu rozpočtu na uvedenú stavbu, aby mohla byť čím skôr dokončená. Pán starosta
navrhol zvýšenie rozpočtu o 41 667 Eur bez DPH (spolu s DPH bude predstavovať sumu
50.000 €).
Zároveň prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 128-OZ/2021 bod č. 4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
navýšenie rozpočtu stavby- Prístavba a prestavba
Materskej školy vo Veľkých Úľanoch o 41 667 EUR bez
DPH formou dodatku k Zmluve o dielo v dôsledku
zvýšenia cien stavebných materiálov.
Za hlasovalo 9 poslancov. Proti bol jeden poslanec – Zoltán Lencsés
Pán starosta konštatoval, že uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.

K bodu 5. programu – Záver
Nakoľko program neplánovaného zasadnutia bol vyčerpaný, pán starosta sa poďakoval za
účasť a tvorivý prístup poslancov a ukončil zasadnutie.

Ing. František Gőgh, DBA
Starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Prednostka OcÚ

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Rita BicsanSztraka

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

Mgr. Katalin Lancz Bózsing

...................................................................................
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Za správnosť: Alžbeta Szárazová
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