UZNESENIE
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 15.apríla 2013
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 22. zasadnutí
dňa 15. apríla 2013 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a
prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 68-OZ/2013 bod č. 4.
a/ schvaľuje
Dodatok k nájomnej zmluve Štefana Vajdu, Veľké Úľany, Leninova 253.
Zmena čl. 4. doba trvania nájmu do 31.12.2030 s tým, ţe nájomca bude mať
odsúhlasenú dotáciu od ministerstva . Ak uvedenú dotáciu riadne vyúčtuje, obec
sa zaviaţe túto zmluvu nevypovedať zo strany prenajímateľa do 31.12.2030.
Uznesenie č. 69-OZ/2013 bod č. 7.
a/ schvaľuje
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a na
ţiaka v školskom zariadení v obci Veľké Úľany.
Uznesenie č. 70-OZ/2013 bod č. 8.
a/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy bytu A7 v bytovom dome s.č. 1550/52
Mgr. Veroniky Márišovej, bytom Kpt.J.Nálepku 1345, Veľké Úľany,
ku dňu 31.5.2013.
b/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy bytu a garáţe na ul. Leninová č. 1476/185 Zsolta
Nagya ku dňu 31.5.2013.
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c/ schvaľuje
Odkúpenie systému verejného osvetlenia a rozhlasu v obytnej zóne Ekoosada
Veľké Úľany od PREGO, s.r.o. so sídlom nám. Slobody 580/7, Veľké Úľany
za symbolickú cenu 1 €.
d/ schvaľuje
Plat starostu obce Veľké Úľany podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od
1.1.2013 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu
o 70%, t.j. na sumu 2970 €.
e/ schvaľuje
Ţiadosť Martina Blšťáka, Budovateľská 1118, Veľké Úľany na dotáciu na
rekonštrukciu bazénov kúpaliska Modrá perla vo výške s maximálnym
rozpočtom 30 tisíc € z čoho obec sa zaväzuje uhradiť 50 % čiţe najviac
15 tisíc €.

Ing. František Gőgh
Starosta obce

Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ

Overovatelia:
Alţbeta Gregušová ....……....................…………………………........................
Karol Lakatos.....................................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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