UZNESENIE
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 13. januára 2016
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 13. zasadnutí
dňa 13. januára 2016 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania
a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 39-OZ/2016 bod č. 6.
a/ schvaľuje
Ţiadosť Magdalény Hulínekovej, Sadová 687/3, Veľké Úľany o ukončenie
nájomnej zmluvy byt č. 1 nad zdravotným strediskom ku dňu 15.1.2016
b/ schvaľuje
Ţiadosť Zoltána Takáča, Sládkovičovská 1550/52 Veľké Úľany, o ukončenie
nájomnej zmluvy bytu č. A6 s. č. 1550/52 na ulici Sládkovičovskej ku dňu
30.4.2016
c/ schvaľuje
Ţiadosť Adriana Vlahyho, J. Fučíka 809, Veľké Úľany o ukončenie nájomnej
zmluvy bytu č. C8 s. č. 1516/50 na ulici Sládkovičovskej ku dňu 31.3.2016
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d/ schvaľuje
1. odpredaj časti pozemku, ktorý je vedený na LV obce č. 3598 ako KN-E
parcela č. 602/2, druh pozemku zasatavaná plocha v celkovej výmere
35969 m2. Podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 6-1/2015
novovytvorené parcely: KN-C č. 602/15 vo výmere 15 m2, zast. plocha,
KN-C par. č. 602/16 vo výmere 36 m2, zast. plocha, ktoré sú predmetom
prevodu nehnuteľnosti. Za cenu 3,50€/m2
2. Prevod z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou s.č. 845 vo
vlastníctve nadobúdateľov na základe osvedčenia o dedičstve, vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a vyuţitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
3. Spôsob odpredaja nehnuteľností v zmysle § 9 ods. 2 písm. a/zákona č.
138/1991 Zb. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako aj predaj
nehnuteľnosti v zmysle § 9 ods. 2 písm. c/ trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov
pre: Jozefa Šimeka, bytom Veľké Úľany, ul. Školská č. 736
Michala Šimeka, bytom Veľké Úľany, ul. Školská č. 1351
e/ schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností, vedených Okresným úradom v Galante , odbor
katastrálny na
1/ Liste vlastní ctva č. 4373 ako :
- C-KN par. č. 179/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 2653 m²
- C-KN par. č. 179/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 145 m²
- C-KN par. č. 179/20, druh pozemku záhrady vo výmere 994 m²
- C-KN par. č. 179/21, druh pozemku orná pôda vo výmere 3775 m²
- Stavba súpisné číslo : 257 na parcele č. 179/19, druh stavby garáţ
2/ na Liste vlastníctva č. 1556 jako:
- C-KN par. č. 179/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 329 m²
- Stavba súpisné číslo 257, na parcele č. 179/9 , druh stavby rodinný dom
od vlastníkov : Peter Mikóczy, bytom Leninova č. 257/157, 925 22
Veľké Úľany a Ján Rigo, bytom Muškátová 1282/2, 925 21 Sládkovičovo
za dohodnutú kúpnu cenu 280.000 EUR
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f/ schvaľuje
prijatie komunálneho investičného úveru na 15 rokov od OTP banky
vo výške 280.000 EUR na kúpu nehnuteľností – kúrie KEREKES /bývalých
jaslí/, ktoré sú vedené Okresným úradom v Galante, odbor katastrálny na Liste
vlastníctva č. 4373 a 1556, súčasne aj kontokorentného úveru vo výške
100000€.
g/ schvaľuje
Ţiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na elektrické zariadenie
a rozvody, ktoré boli realizované v rámci stavby:
Veľké Úľany – Ekologizácia TS5, TS7 – 22 kV káblové rozvody
podľa GP č. 193/2015, za odplatu 8560 € v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.
Ide o nasledovné nehnuteľnosti:
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h/ schvaľuje
prenájom nebytového priestoru na ulici Leninovej č. 174 pre Henrietu
Manczalovú, bytom Jazerná č. 1335, Veľké Úľany za účelom prevádzkovania
obchodu dámskeho oblečenia od 1. februára 2016 za 2 €/m2/mes.
i/ ukladá
Poriadkovej sluţbe v čase od 7,15 hod. do 7,50 hod vo vyučovacích dňoch
v týţdni zabezpečiť bezpečný prechod detí pri priechode pre chodcov
pri ZŠ a MŠ.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia: Iveta Aponyiová, Tibor Németh
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