UZNESENIE
zo 41. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 18. apríla 2018
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 41. plánovanom
zasadnutí dňa 18. apríla 2018 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu
rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 113-OZ/2018 bod č. 6.
a/ schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 – Právna ochrana občana pri platení úhrady k VZN č. 3/2016
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v obci Veľké Úľany
Uznesenie č. 114-OZ/2018 bod č. 8.
a/ berie na vedomie
Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom
Nájomca: Denis Ágh, Byt č. A8, Leninov ául. č. 1476/185
Výpoveď daná 29.3.2018
3 mesačná výpoveď nájomnej zmluvy začne plynúť dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
b/ berie na vedomie
Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom
Nájomca: Barbora Kornová, Eduard Korn ,Lieskovského 1294/15
Byt č. A4, Sládkovičovská ul. č. 1550/52
Výpoveď daná 16. 4. 2018
3 mesačná výpoveď nájomnej zmluvy začne plynúť dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
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c/ schvaľuje
Podanie žiadosti o odkúpenie pozemku v obci Jánovce . Predmetom kúpy je
pozemok v k. ú Jánovce v zmysle vyhotoveného geometrického plánu..
Dôvodom kúpy je odkúpenie prístupovej cesty k pozemku.
d/ schvaľuje
- predloženie ŽoNFP - projekt s názvom : ,,Zberný dvor Veľké Úľany“,
v rámci výzvy OPKŽP s kódom : OPKZP-PO1-SC111-2017-33,
- výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov projektu vo výške 80 000,00 EUR.
e/ schvaľuje
zriadenie záložného práva v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry
v súvislosti s projektom nájomcu, Martina Blšťáka:
názov projektu : Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch
kód projektu :
064TT070035
číslo Zmluvy o NFP : 064TT070035
na nehnuteľností :
p. č. 1110 / 4, výmera 2 875 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
p. č. 1110 / 17, výmera 604 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
stavby : bazén pre dospelých, a stavebné objekty, ktoré sa nachádzajú na
parcele číslo: 1110 / 21 – podzemná stavba, 1110 / 22- strojovňa , 1110 / 23
technologická miestnosť, na parcele č. 1110/4 budú realizované sadové úpravy
f/ schvaľuje
Žiadosť Štefana Mészárosa, Nová 1093, Veľké Úľany o zmenu nájomnej
zmluvy prepis z fyzickej osoby na firmu MM WOOD s.r.o., Štefana Majora
1479 Veľké Úľany od 1.7.2018.

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce
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