UZNESENIE
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 26. júna 2013
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 24. zasadnutí
dňa 26. júna 2013 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a
prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 72-OZ/2013 bod č. 7.
a/ berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu
Záverečného účtu obce Veľké Úľany za rok 2012.
b/ berie na vedomie
Audítorskú správu Ing. Dariny Palatickej z overovania účtovnej závierky
a vedenia účtovníctva k 31.12.2012 obce Veľké Úľany
c/ schvaľuje
Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2012
celoročné hospodárenie –bez výhrad.
Uznesenie č. 73-OZ/2013 bod č. 8
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany za I. štvrťrok
2013.
Uznesenie č. 74-OZ/2013 bod č. 9.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké
Úľany za I. štvrťrok 2013.
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Uznesenie č. 75-OZ/2013 bod č. 10
a/ schvaľuje
Vyhotovenie zámennej zmluvy medzi obcou Veľké Úľany a Alfrédom
Lamprechtom, Školská ul. č.24, Veľké Úľany na vysporiadanie vlastníckych
vzťahov na :
- parcele č. 11/5 registra CKN, zapísanej na LV č. 951 o výmere 22 m2,druh
pozemku zastavaná plocha za cenu 3,50 €/m² – vo vlastníctve Alfréda
Lamprechta
- par.č. 1133/23registra CKN, zapísanej na LV č. 1531 o výmere 140 m², druh
pozemku záhrada za cenu 3,50/m² – vo vlastníctve obce.
Za rozdiel zámenných nehnuteľností, tj. 118 m², Alfréd Lamprecht zaplatí obci
413 €
b/ schvaľuje
Výpoveď „Zmluvy o prenájom nebytových priestorov č. 3/93“ Techo s.r.o.,
Továrenská 14, 811 09 Bratislava, ku dňu 31.7.2013.
c/ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany
Mgr. Márie Tomovičovej na II. polrok 2013.
d/ schvaľuje
Odkúpenie nehnuteľnosti - novovytvorenej parcely č. 2049/4 o výmere 481 m2
vytvorenej geometrickým plánom č. 18-06/2013 od p.č. 2049/1, vedenej na LV
č. 2287 k.ú. Veľké Úľany vo vlastníctve : Dagmar Ivanovej, Hlavná 144, 925 21
Malá Mača za cenu 1 € .
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e/ schvaľuje
Ţiadosť HELITEX – TEXTIL, Márisová Helena, Záhradnícka 353, Veľké
Úľany o pridelenie nebytových priestorov / 2 miestnosti/ v Dome sluţieb na I.
poschodí o výmere 21,12 m2 a 20,94 m2 na účely predajne za cenu 2,04 /m²
mesačne, so splatnosťou od 1.7.2013.
f/ navrhuje
Finančnej komisii pri OZ zapracovať do rozpočtu obce Veľké Úľany opravu
budovy „Verejné záchody“ na ul. Školskej pri kostole.

Mgr. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
Starosta obce

Overovatelia:
Erika Slezáková.......……....................…………………………........................
Ľudovít Hanzel...............................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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