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Z Á P I S N I C A 

z 31. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, 

konaného dňa 14. februára 2022 

 

Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, , Tibor Csemez, Mgr. Ildikó Danišová, 

Ľudovít Hanzel, Zoltán Lencsés, Kristián Lipták, , Kristián Sercel, Ing. Pavol Száraz a Mgr. 

Ingrid Winklerová.  

 

Neprítomní poslanci:  Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Zoltán Máriš 

Starosta obce:   Ing. František Gőgh, DBA  

 

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia  

 

 31. 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 9 poslancov. 

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. Predloženie  ŽoNFP  v rámci  výzvy - zameranej na mechanicko-biologickú úpravu  

zmesových komunálnych odpadov 

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 9 poslancov. 

 

K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil  za overovateľov zápisnice poslancov Zoltána 

Lencsésa a Ing. Pavla Száraza.  

 

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie  

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. Ildikó Danišovú, Kristiána 

Liptáka a Tibora Csemeza. 

  

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov. 
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K bodu 4. programu – Predloženie  ŽoNFP  v rámci  výzvy - zameranej na 

mechanicko-biologickú úpravu  zmesových komunálnych odpadov 

 

 Pán starosta informoval poslancov, že na základe novely zákona o odpadoch, bude 

potrebné od roku 2023 zabezpečiť mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho 

odpadu pred umiestnením na skládku. 

Obec preto chce podať projekt v rámci výzvy – zameranej na mechanicko-biologickú 

úpravu zmesových komunálnych odpadov. Navrhnutý projekt rieši časť plánovaného centra 

odpadového hospodárstva. Táto časť zahŕňa zmesový komunálny odpad. V tejto časti je 

plánovaný vstup s cestnou váhou a separačnou linkou. Súčasne sa plánuje obstaranie 

manipulátora – teleskopický nakladač, veľkokapacitné kontajnery a CSC kontajner na 

hygienizáciu odpadu. 

Kapacitne je linka plánovaná na 1500 t zmesového komunálneho odpadu ročne, čo 

plne zabezpečí úpravu zmesového komunálneho odpadu aj do budúcnosti. 

Linka pozostáva zo sústavy dopravníkov, posuvná podlaha s roztrhávaním, balistický 

separátor, triediaca kabína, Separátor kovov1 – magnetické kovy, Separátor kovov 2 – 

nemagnetické kovy, Drvič papiera a drvič plastov. 

Výstupom z triedenia sú frakcie odpadu: Kovy, Papier, Plast, Sklo, Bioodpad 

Kovy – zhodnotiteľné na R3 

Papier + Plast – zhodnotiteľné R1 ako TAP – Tuhé alternatívne palivo 

Sklo – Zhodnotiteľné na R3 

Bioodpad – hygienizovaný v CSC kontajnery a možné využitie kompostovaním 

 Pán starosta dodal, že k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné 

uznesenie obecného zastupiteľstva, jednak na schválenie predloženia žiadosti ako aj 

schválenie spolufinancovania projektu. Celkové naplánované náklady projekty sú  

Zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie  

 

Uznesenie č. 136-OZ/2022 bod č. 4 

 

a) schvaľuje 

 

Predloženie ŽoNFP  v rámci  výzvy - zameranej na mechanicko-biologickú úpravu 

zmesových komunálnych odpadov: 

 

- Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-58 

 

- Názov projektu : Vybudovanie centra odpadového hospodárstva v obci Veľké  

Úľany časť úprava komunálneho odpadu 
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b) schvaľuje   

 

- Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 

oprávnených výdavkov projektu – 5 %  je 34.043 EUR  

- Celkové oprávnené výdavky projektu: 680.860 EUR 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. Za hlasovalo všetkých 9 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. 

 

 

 

 

 

 

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

Prednostka OcÚ     Starosta obce    

 

 

 

  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 Ing. Pavol Száraz        ................................................................... 

             

 Zoltán Lencsés  ..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie trvalo: od 18.00 do 19.00 hod. 

Za správnosť: Alžbeta Szárazová 


