UZNESENIE
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 15. júna 2016
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 17. zasadnutí
dňa 15.júna 2016 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a
prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 49-OZ/2016 bod č. 7.
a/ berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu Záverečného účtu
obce Veľké Úľany za rok 2015.
b/ berie na vedomie
Audítorskú správu GA-AUDIT s.r.o., ul. Z. Kodálya 769/29, 924 00 Galanta,
audítor Ing. Jolana Takácsová, z overovania účtovnej závierky a vedenia
účtovníctva k 31.12.2015 obce Veľké Úľany.
c/ schvaľuje
Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2015 celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Uznesenie č. 50-OZ/2016 bod č. 8.
a/ schvaľuje
VZN č. 4/2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Veľké Úľany.
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Uznesenie č. 51-OZ/2016 bod č.9
a/ schvaľuje
VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne sluţby v obci Veľké Úľany
Uznesenie č. 52-OZ/2016 bod č. 10
a/ schvaľuje
Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 6/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole – Materská škola vo Veľkých Úľanoch, ul. Štefana Majora
č. 560
b/ schvaľuje
Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským –
Óvoda, Štefana Majora 560/8, Veľké Úľany – Nagyfödémes
c/ berie na vedomie
Ţiadosť Eriky Szilvásyovej a Attilu Keszi o rozviazanie nájomnej zmluvy bytu
č. A5 na ul. Sládkovičovská 1550/52 v 16 b.j. ku dňu 31.8.2016 podľa nájomnej
zmluvy.
d/ odvoláva
Z funkcie riaditeľa MKS vo Veľkých Úľanoch pani Alţbetu Szárazovú
z dôvodu odchodu do dôchodku dňom 31.7.2016
e/ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany
na II. polrok 2016
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f/ schvaľuje
1/ poskytnutie odmeny podľa § 38 Štatútu obce Veľké Úľany
Alţbete Szárazovej za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry, za príkladné
vedenie Miestneho kultúrneho strediska a z príleţitosti odchodu do dôchodku.
Výška odmeny: 2000 €
2/ poskytnutie odmeny podľa § 38 Štatútu obce Veľké Úľany
Mgr. Zuzane Metzner, za dlhoročnú prácu na obecnom úrade, za príkladné
vedenie obecného úradu a z príleţitosti ţivotného jubilea.
Výška odmeny: 1000 €

Ing. František Gőgh
starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ
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