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Z Á P I S N I C A 

z neplánovaného verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch, 

konaného dňa 16. februára 2023 

 

Prítomní členovia OZ: Mgr. Rita Bicsan Sztraka, Mgr. Katalin Lancz Bózsing, Zoltán 

Lencsés, Kristián Lipták, Bc. Sandra Machová, Zoltán Máriš, Ing. Ján Rudolf Phd., Kristián 

Sercel a Ing. Pavol Száraz.  

 

Neprítomní poslanci:  Zoltán Borovský,  Mgr. Ildikó Danišová 

Starosta obce:   Ing. František Gőgh, DBA  

Prednostka OcÚ:    Ospravedlnená 

Hlavná kontrolórka obce:  Mgr. Mária Tomovičová 

Zapisovateľka:   Alžbeta Szárazová 

 

K bodu l. programu - Otvorenie zasadnutia  

 

Neplánované  verejné  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. Poslanci Zoltán Borovský 

a Ildikó Danišová sa ospravedlnili (pre chorobu). Zároveň sa poďakoval poslancom, že sa tak 

promptne  zišli na toto neplánované zasadnutie. 

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. Zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu s názvom : „ Enviro centrum 

"ENVIRKO" Veľké Úľany - stavebné úpravy obecnej budovy č. 27“   v miestnej 

časti Nové Osady 

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. 
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K bodu 2. programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce, Ing. František Gőgh, DBA určil za zapisovateľa  Alžbetu Szárazovú a za 

overovateľov zápisnice poslancov Mgr.  Ritu Bicsan Sztraku a Ing. Jána Rudolfa, PhD. 

  

K bodu 3. programu – Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov Bc. Sandru Machovú,  Zoltána 

Lencsésa a Kristiána Sercela. 

  

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov. 

 

K bodu 4. programu – Zabezpečenie spolufinancovania realizovaného 

projektu s názvom : „Enviro centrum "ENVIRKO" Veľké Úľany - stavebné 

úpravy obecnej budovy č. 27“   v miestnej časti Nové Osady 
 

Pán starosta informoval poslancov, že na tomto zasadnutí sa má prerokovať jediný bod, a to 

Zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu s názvom: „Enviro centrum 

"ENVIRKO" Veľké Úľany - stavebné úpravy obecnej budovy č. 27“   v miestnej časti Nové 

Osady. Dodal, že na základe výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia novozvolené 

obecné zastupiteľstvo musí odsúhlasiť spolufinancovanie schváleného projektu - 

"ENVIRKO". Termín predloženie uznesenia na SAŽP je: 17.2.2023. 

V krátkosti oboznámil poslancov s hlavným cieľom projektu, ktorým je:   

Vybudovanie environmentálneho centra v obci Veľké Úľany za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Cieľom projektu s názvom „Enviro 

centrum „ENVIRKO“ Veľké Úľany - Stavebné úpravy obecnej budovy s.č. 27“ je vytvorenie 

priestoru environmentálneho centra a zabezpečenie zariadenia, vybavenia a pomôcok, ktoré 

urobia environmentálnu výchovu efektívnejšou a podporí sa kritické myslenie detí a 

dospelých. 

Konštatoval, že celý projekt ako aj rozpočty k projektu boli zaslané poslancom elektronickou 

formou, aby sa s ním mohli oboznámiť.  

Zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Kristián Lipták, ktorý konštatoval, že je veľmi 

dobré, že vďaka tomuto projektu sa budova na Hajmáši zveľaďuje a občania ju budú môcť 

využívať ešte lepšie ako doteraz. Preto navrhol tento návrh na spolufinancovanie schváliť. 

Ďalej sa prihlásil poslanec Ján Rudolf, ktorý sa informoval, či už prebehlo verejné 

obstarávanie na dodávateľa a na termín dokončenia tohto projektu. Či na dvore budú môcť 

v auguste usporiadať obecné dožinky?  

Pán starosta odpovedal, že verejné obstarávanie ešte neprebehlo. Ešte na tento projekt nie je 

podpísaná ani zmluva so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Dodal, že v krátkej dobe 

sa vypíše verejné obstarávanie na stavebné úpravy, ako aj na zariadenie.  
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Čo sa týka termínu dokončenia odpovedal zástupca starostu Pavol Száraz, ktorý uviedol, že 

stavebné úpravy objektu budú trvať cca 3-4 mesiace. Termín dokončenia celého projektu je 

október 2023.  

Nakoľko do diskusie už ďalšie pripomienky neboli, pán starosta požiadal člena návrhovej 

komisie Zoltána Lencsésa o prečítanie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie č. 25 - OZ/2023 bod č. 4 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

     

- Zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu s názvom:  „Enviro centrum 

"ENVIRKO" Veľké Úľany - stavebné úpravy obecnej budovy č. 27“  

 kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (1. hodnotiace kolo) 

 kód žiadosti: NFP310020BIJ8 vo výške 5 % z celkových oprávnených  výdavkov 

 projektu, t.j. 21 806,95 € 

 Celkové oprávnené výdavky projektu: 436 138,99 € 

 Schválený nenávratný finančný príspevok: 414 332,04 € 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného 

rozpočtu. 

  

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Za hlasovalo 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: 

 

Mgr. Rita BicsanSztraka .................................................................................. 

 

Ing. Ján Rudolf, PhD. ................................................................................... 

 

 

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 do 18,30 hod.  

Za správnosť: Alžbeta Szárazová 


