UZNESENIE
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 9. marca 2016
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 15. zasadnutí
dňa 9. marca 2016 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a
prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 43-OZ/2016 bod č. 7.
a/ schvaľuje
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľké
Úľany – ZŠ na ul. Štefana Majora č. 560
Uznesenie č. 44-OZ/2016 bod č. 8.
a/ schvaľuje
VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľké
Úľany - Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským –
Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora č. 8, Veľké Úľany
Uznesenie č. 45-OZ/2016 bod č. 9.
a/ neschvaľuje
Ţiadosť spisovateľa Gágyor József z Tomašíkova o poskytnutie finančného
príspevku na vydanie knihy „Gyöngytermő tenger“.
b/ schvaľuje
Výpoveď nájomnej zmluvy Márie Deákovej
z bytu č. A/2 na Sládkovičovskej ul. č. 1550/52 s dohodou k 31.3.2016
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c/ neschvaľuje
Ţiadosť Imricha Szalaiho, Kaplnská 1222/15, Veľké Úľany o pridelenie
bytového priestoru na ulici Školská č. 592/7.
d/ schvaľuje
Ţiadosť Renaty Rigóovej, Štefana Majora 566/2, Veľké Úľany o prenájom
bytového priestoru v rodinnom dome na ul. Školská č. 592/7 na dobu určitú na
2 roky, s trojmesačnou výpovednou lehotou, výška nájomného bude 50€/mesiac.
Nájomca bude za energie platiť priamo dodavateľovi.
e/ ukladá
Obecnému úradu Veľké Úľany vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska Veľké Úľany v termíne do 31.3.2016.
f / vymenúva
päťčlennú výberovú komisiu a jedného náhradníka na výber najvhodnejšieho
uchádzača na obsadenie funkcie riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska
Veľké Úľany v zloţení:
- Ing. František Gőgh, starosta obce
- Mgr. Zuzana Metzner, prednostka Obecného úradu
- Ľudovít Hanzel predseda komisie kultúry pri OZ
- Kristián Šercel, poslanec OZ
- Mgr. Katarína Sztraková, matrikárka obce
náhradník : Jozef Sztraka, zástupca starostu obce
g/ schvaľuje
Realizáciu projektu „Rekonštrukcia a vybavenie telocvične pri ZŠ“
spoluúčasť na kapitálové výdavky: 4680 € - 10% z celkových nákladov
spoluúčasť na beţné výdavky: 250 € - 5% z celkových nákladov
Celkové náklady projektu: 51.795 €

Ing. František Gőgh
starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ
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