ZÁPISNICA
z neplánovaného 33. zasadnutia OZ vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 27. júla 2017

Prítomní:
Starosta Obce:
Poslanci OZ:
Zapisovateľka:

Ing. Gőgh František
Podľa prezenčnej listiny
Šafáriková Silvia

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
otvoril starosta obce, ktorý privítal poslancov.
Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci. Pán starosta skonštatoval, ţe Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programovými
bodmi mimoriadneho rokovania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne.
Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia
zápisnice nasledovne:
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Šafárikovú Silviu.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
...............................................................................................................................
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie takto:
...............................................................................................................................
K predloţenému návrhu zloţenia návrhovej komisie neboli ţiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloţenie komisie bolo schválené jednohlasne.

4/ Rôzne
Uznesenie č. 87-OZ/2017 bod č. 4
a/ schvaľuje
- predloţenie ŢoNFP v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23na
riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita ţivotného prostredia
- názov ŢoNFP: Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v obci Veľké Úľany
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov v maximálnej sume 8 654,25 EUR
b/ vyhlasuje
druhé kolo verejnej obchodnej súťaţe podľa ust. § 281 aţ 288 zák. č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Veľké Úľany
- pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Veľké Úľany.
Geometrickým plánom č. 09-04/2017 boli rozčlenené na novovytvorené
parcely:
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/67 m vo výmere 917 m , záhrada
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/69 m vo výmere 909 m , záhrada
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/70 m vo výmere 906 m , záhrada
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/71 m vo výmere 902 m , záhrada
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/73 m vo výmere 128 m , záhrada
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/74 m vo výmere 124 m , záhrada
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/75 m vo výmere 121 m , záhrada
2
2
- pozemok parc. registra C-KN č. 1190/77 m vo výmere 113 m , záhrada
ktoré sú určené ako stavebné pozemky na IBV.
s týmito podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením
geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva
v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností
2
- minimálna kúpna cena 30 €/m na IBV
2
- hlavným kritériom je najvyššia cena za m
Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovej
stránke obce Veľké Úľany

- schvaľuje
Podmienky obchodnej verejnej súťaţe / v prílohe uznesenia/
- ukladá
Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaţe na
predaj majetku obce Veľké Úľany – obecné pozemky
- ustanovuje
komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:
starostu obce Ing. Františka Gőgha, Ing. Pavla Száraza, predsedu komisie
výstavby a ŢP, poslanca Tibora Németha, poslanca Kristiána Sercela,
prednostku Obecného úradu Mgr. Zuzanu Metzner, MBA, hlavnú kontrolórku
obce Mgr. Máriu Tomovičovú, zástupcu starostu Jozefa Sztraku s tým, ţe
komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí
víťazov na kaţdú ponúkanú parcelu, s ktorými starostovi odporučí uzavrieť
kúpnu zmluvu.
- poveruje
Starostu obce, aby s víťazmi verejnej obchodnej súťaţe uzavrel kúpnu zmluvu
na odpredaj predmetných parciel a na najbliţšom zasadnutí OZ informoval, kto
nadobudol ponúkaný majetok do vlastníctva.
c/ schvaľuje
Výpoveď z nájomnej zmluvy Michala Lakatoša, Sládkovičovská 1550/52, byt č.
B8, Veľké Úľany k 31.7.2017.
5./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z neplánovaného 33. zasadnutia OZ dňa 27. júla 2017
prečítal …………………………………………………………………………
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.

6./ Záver
Keďţe program 33. neplánovaného zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto
z prítomných uţ nemal ţiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pán
starosta poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí a OZ ukončil.

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Prednostka Ocú

Ing. Gőgh František
Starosta OcÚ

Overovatelia: ..............................................................................
.............................................................................
Za správnosť: Šafáriková

