UZNESENIE
z 34. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 6. septembra 2017
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 34.plánovanom
zasadnutí dňa 6.septembra 2017 prejednalo návrhy a podnety v zmysle
programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 88-OZ/2017 bod č. 5.
a/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy nájomcu Michaela Rákocziová, z bytu č. D1
v bytovom dome na Cintorínskej ul. č. 569, ku dňu 30.9.2017.
b/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy nájomcu Zoltán Peller, z garáže č. 4 pri 24 b.j. na
Leninovej ul. č. 1476/195 ku dňu 30.11.2017.
c/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy nájomcu Zoltán Peller, z bytu č. C3 v bytovom
dome 24 b.j. na Leninovej ul. č. 1476/195 ku dňu 30.11.2017.
d/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy nájomcu Cinkoš Štefan, z garáže na Leninovej ul. č.
1476/185 ku dňu 30.11.2017.
e/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy nájomcu Cinkoš Štefan, z nájomného bytu C8 na
Leninovej ul. č. 1476/185 ku dňu 30.11.2017.
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f/ schvaľuje
I.
predaj pozemku parcely registra C-KN č. 602/19 – zastavaná plocha o výmere
4 m² katastrálneho územia Veľké Úľany novovytvorená parcela v zmysle
geometrického plánu č. 6-7/2017, vyhotoveného Geodetickou kanceláriou
Dušana Hanuljaka v Galante pre : Adriána Lovasa, bytom Heďská 385,
92508 Čierny Brod, a manželka Ing. Nikoleta Lovasová, bytom Veľké Úľany,
Štefana Majora 516/25, ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 3,50 €/m²,
spolu za cenu 14 €.
II. zdôvodňuje
osobitný zreteľ nasledovne:
a/ žiadateľ užíva a zveľaďuje predmetný pozemok, ktorý bezprostredne susedí
s pozemkom v jeho vlastníctve
b/ obec Veľké Úľany predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do
svojich investičných aktivít
c/ obci nie je známe, aby o predmetný pozemok prejavil záujem iný občan
d/ jeho predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným
blahom a dobrom.
g/ neschvaľuje
žiadosť Gizely Popluhárovej, bytom Kováčska č. 1279, Veľké Úľany o odpredaj
časti pozemku E-KN parc. č. 2223/1, evidovaného na LV č. 3598
h/ schvaľuje
I.
predaj pozemku parcely registra C-KN č. 1319/5 – ostatná plocha o výmere
184 m² katastrálneho územia Veľké Úľany v zmysle geometrického plánu č.
12/2017, vyhotoveného Ing. Katarínou Szomolaiovou v Galante pre : Alžbetu
Borovszkú, bytom Kaplnská č. 1213/24, Veľké Úľany ako prípad hodný
osobitného zreteľa za cenu 3,50 €/m², spolu za cenu 644 €.
II. zdôvodňuje
osobitný zreteľ nasledovne:
a/ žiadateľka dlhodobo užíva a zveľaďuje predmetný pozemok, ktorý
bezprostredne susedí s pozemkom v jej vlastníctve
b/ obec Veľké Úľany predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do
svojich investičných aktivít
c/ obci nie je známe, aby o predmetný pozemok prejavil záujem iný občan
d/ jeho predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným
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blahom a dobrom.
i/ schvaľuje
I.
predaj pozemku parcely registra C-KN č. 1307/2 – zastavané plochy
o výmere 203 m² katastrálneho územia Veľké Úľany pre : Ľubomíra Farkaša
a manž. Ildikó Farkaš, bytom Kaplnská č. 1217, Veľké Úľany ako prípad hodný
osobitného zreteľa za cenu 3,50 €/m², spolu za cenu 710,50 €.
II. zdôvodňuje
osobitný zreteľ nasledovne:
a/ žiadatelia užívajú a zveľaďujú predmetný pozemok, ktorý bezprostredne
susedí s pozemkom v ich vlastníctve
b/ obec Veľké Úľany predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do
svojich investičných aktivít
c/ obci nie je známe, aby o predmetný pozemok prejavil záujem iný občan
d/ jeho predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným
blahom a dobrom.
j/ neschvaľuje
žiadosť Tibora Sebőka a manž., bytom Leninova č. 22, Veľké Úľany o odpredaj
časti pozemku parc. C-KN 831/7 , ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu.
Odôvodnenie : celková výmera predmetného pozemku je 500 m², ktorý je
vhodný ako stavebný pozemok , na odpredaj obecného majetku bude vypísaná
verejná obchodná súťaž
k/ neschvaľuje
žiadosť ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany o dočasný prenájom bytu,
pre učiteľa školy, ktorý sa nachádza v kultúrnom dome

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh, MBA
starosta obce
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