UZNESENIE
zo 43. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 13. júna 2018
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 43. plánovanom
zasadnutí dňa 13. júna 2018 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu
rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 116-OZ/2018 bod č. 6.
a/ berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu Záverečného účtu
obce Veľké Úľany za rok 2017.
b/ berie na vedomie
Audítorskú správu Ing. Dariny Palatickej, Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovce,
z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2017 obce Veľké
Úľany.
c/ schvaľuje
Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2017 celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Uznesenie č. 117-OZ/2018 bod č.7.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. štvrťrok 2018
Uznesenie č. 118-OZ/2018 bod č. 8.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké
Úľany za I. štvrťrok 2018.
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Uznesenie č. 119-OZ/2018 bod č. 9
a/ schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Úľany 2018.
Uznesenie č. 120-OZ/2018 bod č. 10
a/ určuje
v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a s 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 2022
1/ pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Veľké Úľany na funkčné
obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod
2/ počet poslancov 11
b/ určuje
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Veľké Úľany vo volebnom
období 2018-2022
v plnom rozsahu - na plný úväzok.
c/ ruší
Uznesenie č. 98-OZ/2014 bod č. 7 písm. a
d/ schvaľuje
Nájomnú zmluvu č. 1/2018 o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie
lekárne pre PERLOVKA, spol. s.r.o. so sídlom A. Hlinku 1134/34, 926 01
Sereď, na dobu 10 rokov.
e/ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany na II.
polrok 2018
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f/ schvaľuje
zámer odpredaja obecného majetku na základe žiadosti Pavla a Eleny
Reichelových, bytom Nové Osady č. 31, ktoré sú vedené na liste vlastníctva č.
202 v k.ú. Nové Osady a to:
KN-C parc. č. 440/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 834 m² , na tomto
pozemku sa nachádza rodinný dom súp.č. 31
KN-C parc. č. 440/6, záhrada vo výmere 1103 m², a KN-C parc. č. 440/8,
záhrada vo výmere 339 m² , ktoré dlhodobo užívajú ako záhradu.
Cena pozemku 3,50€/m2
zdôvodňuje osobitný zreteľ nasledovne:
a/ žiadatelia užívajú a zveľaďujú predmetné pozemky, ktoré bezprostredne
susedia s pozemkom v ich vlastníctve
b/ obec Veľké Úľany predmetné pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť
do svojich investičných aktivít
c/ obci nie je známe, aby o predmetné pozemky prejavil záujem iný občan
d/ ich predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným
blahom a dobrom.
g/ neschvaľuje
Žiadosť Gizely Popluhárovej, bytom Kováčska 1279, Veľké Úľany o odpredaj
pozemku, časť z parcely KN-E č. 2223/1, vedená na LV č. 3598, ktorý je
ohraničený s parcelami č. 1986, 1987/1 a 1987/2 vo vlastníctve žiadateľky.

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce
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