UZNESENIE
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 16. apríla 2014
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 31. zasadnutí
dňa 16. apríla 2014 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a
prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 95-OZ/2014 bod č. 7.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2013.
Uznesenie č. 96-OZ/2014 bod č. 8.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké
Úľany za rok 2013.
Uznesenie č. 97-OZ/2014 bod č. 9.
a/ schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2014.
Uznesenie č. 98-OZ/2014 bod č. 10.
a/ schvaľuje
Zriadenie vecných bremien podľa GP č. 50/2014 za odplatu 10 €/m2 v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Jedná sa o nasledovnú nehnuteľnosť:
parc. č. 2840/1 , LV č. 1531 o výmere 26112 m2, KÚ V. Úľany
parc. č. 628/1, LV č. 3598 o výmere 244 m2, KÚ V. Úľany
parc. č. 628/1 LV č. 1531 o výmere 250 m2
KÚ V. Úľany
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b/ 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 s účinnosťou od
1.1.2014 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu
o70 %, t.j. na sumu 3040 €.
c/ ruší
Zámer výstavby nízkoštandardných bytov v KÚ. Nové Osady.
d/ schvaľuje
Poskytnutie sponzorského daru 100 € na vydanie CD pre Dezidera Hollósiho,
Mierová 1436/43 Galanta.
e/ neschvaľuje
Ţiadosť Martina Blšťáka, Kerkira pub, Veľké Úľany o odpustenie zvýšenia
nájomného o mieru inflácie za rok 2013.
f/ berie na vedomie
Ţiadosť nájomníkov I. poschodia v dome sluţieb vo Veľkých Úľanoch
o preskúmanie rozdelenia spotreby zemného plynu za rok 2013 pre nájomníkov
na I. poschodí v dome sluţieb a poveruje hlavnú kontrolórku obce Mgr. Máriu
Tomovičovú o preskúmanie veci, a o výsledku informovať nájomníkov.
g/ schvaľuje
Ţiadosť Renaty Ferancovej EMITEXTIL, Andreja Sládkoviča 3967/32, Senec
o prenájom nebytového priestoru na Leninovej ul. č. 174 výmenou z doterajších
priestorov do priestorov vedľa kaderníctva.
h/ schvaľuje
Zmenu prenájmu nebytového priestoru pre Františka Gőgha ml. na priestory na
ul. Leninová č. 173/3 časť detského lekára, a následne
Ruší uznesenie č. 93-OZ/2014 bod č. 7 písm. h
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i/ volí
Za člena Rady Materskej školy s VJM Bc. Eriku Slezákovú.
j/ schvaľuje
Modernizáciu verejného osvetlenia obce úspornou LED technológiou. Náklady
na modernizáciu verejného osvetlenia budú hradené prevaţne z úspor na jeho
prevádzkových nákladoch. OZ poveruje starostu obce na vyhlásenie verejnej
súťaţe na zhotoviteľa modernizácie verejného osvetlenia obce.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia:
Alţbeta Gregušová.................................…………………………........................
Tibor Németh.....................................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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