UZNESENIE
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 30. januára 2013
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 20. zasadnutí
dňa 30. januára 2013 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania
a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 64-OZ/2013 bod č. 7.
a/ schvaľuje
Ţiadosť Ing. arch. Petra Šercela, Tehelná 192, Veľké Úľany, o odkúpenie
pozemku č. 602/2 o rozlohe 46 m2 za cenu € 3,50/m2, za účelom vysporiadania
pozemku pod vodovodnou šachtou.
- predaj nehnuteľnosti schvaľuje podľa Z.z. č. 258/2009 § 9 , odsek 8. písm. e)
v prípadoch hodných osobitného zreteľa., obecné zastupiteľstvo rozhodlo
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, prítomní 11 poslancov
z 11 poslancov, ZA hlasovalo 11 poslancov.
b./ schvaľuje
Ţiadosť „Detského centra Úlik“ o predĺţenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 3 mesiace za symbolickú cenu 20€ mesačne.
c/ berie na vedomie
Správu o činnosti detského centra „Úlik“ za rok 2012.
d/ schvaľuje
Zmenu Územného plánu obce Veľké Úľany.
e/ schvaľuje
Odkúpenie rodinného domu s.č. 1039 na ul. Pionierskej vo Veľkých Úľanoch
od Heleny Juríkovej.
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f/ schvaľuje
Výstavbu zariadenia pre seniorov vo Veľkých Úľanoch.
g/ schvaľuje
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Úľany
na r. 2014-2020.
h/ schvaľuje
Ţiadosť TISTAV s.r.o. o navýšenie ceny 14 b.j. nadstavby zdravotného
strediska.
i/ schvaľuje
Zriadenie vecného bremena, v dohodnutej sume odplaty 10€/m2
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Novozámocká 3,
949 05 Nitra,
na nasledovné nehnuteľnosti:
P.č. 2840/29, Register KN – C., LV č. 1531, Výmera: 6351 m2 z toho 224 m2,
druh pozemku: ostatné plochy, KÚ: Veľké Úľany
j/ schvaľuje
Ţiadosť Štefana Vajdu, Leninová 25/153, Veľké Úľany o prerokovanie
nájomnej zmluvy a ţiada predloţiť na najbliţšie zasadnutie OZ návrh novej
nájomnej zmluvy.
k/ OZ vzalo na vedomie
Správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany
za II. polrok 2012.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
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l/ schvaľuje
Refundáciu spotreby zemného plynu budúcich nájomcov v nájomných bytoch
14.b.j. nadstavby zdravotného strediska, podľa skutočnej spotreby plynu
do 31.1.2013.

Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
Starosta obce

Overovatelia:
Ľudovít Hanzel....……....................…………………………........................
Mgr. Ingrid Winklerová...............................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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