UZNESENIE
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 21. októbra 2015
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 9. zasadnutí
dňa 21. októbra 2015 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania
a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 27-OZ/2015 bod č. 6.
a/ schvaľuje
Štatút obce Veľké Úľany
Uznesenie č. 28-OZ/2015 bod č. 7.
a/ schvaľuje
Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké
Úľany na roky 2015 - 2021
b/ schvaľuje - neschvaľuje
Poţiarny poriadok obce Veľké Úľany
c/ schvaľuje
Ţiadosť Adriána Vágenfala a Janette Pápaiovej, Sládkovičovská 1516/50 Veľké
Úľany o ukončenie nájomnej zmluvy o uţívaní bytu č. B5 v nájomnom bytovom
dome dohodou k 31.12.2015.
d/ u k l a d á
Obecnému úradu Veľké Úľany vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska Veľké Úľany v termíne do 31.10.2015.
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e/ v y m e n ú v a
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
- Kristiána Šercela, poslanca OZ
- Mgr. Máriu Tomovičovú, hlavnú kontrolórku obce
ako náhradníka : Jozefa Sztraku, zástupcu starostu obce
f/ 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 , na základe
zverejnenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku
2014 v sume 3166 €, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70 %
s účinnosťou od 1.1.2015
g/ schvaľuje
Dodatok č. 1/2015 k Smernici upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia: Ing. Pavol Száraz, Ľudovít Hanzel
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