UZNESENIE
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 17. októbra 2012
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 17. zasadnutí
dňa 17. októbra 2012 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania
a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 56-OZ/2012 bod č. 7.
a/ schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Úľany
b/ ruší
Uznesenie č. 14-OZ/2011 bod č. 7 písm. d, zo 4 zas. OZ dňa 6.4.2011.
Uznesenie č. 57-OZ/2012 bod č. 8.
a./ schvaľuje
Sadzobník poplatkov za výkony poskytované organizáciou:
Verejnoprospešné sluţby, príspevková organizácia Veľké Úľany
1./ Manipulačný poplatok za vývoz veľkokapacitného kontajnera vo výške 30 €
v obci Veľké Úľany, mimo obce za kaţdý km podľa platného sadzobníka
Verejnoprospešných sluţieb príspevkovej organizácie Veľké Úľany.
2./ Poplatok za uţívanie Domu smútku: 45€ + DPH
/poplatok zahŕňa prípravu, upratovanie pred a po obrade, dezinfekciu, spotrebu
energií, údrţbu/.
3./Poplatok za sluţby svadobky v Dome sluţieb:
- malá sála: 120 €
- veľká sála: 150 €
- celá sála: 250 €
/Zľava pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce 50 %/
Tieto poplatky sa platia do pokladne: Verejnoprospešné služby,
príspevková organizácia Veľké Úľany.

2

b/ ruší
doteraz platné uznesenie č. 135-OZ/2006 bod č. 4 písm. b zo dňa 22.3.2006
c/ schvaľuje
doplnenie Sadzobníka správnych a manipulačných poplatkov za úkony a sluţby
poskytované obcou Veľké Úľany
1./ Vývoz stavebnej sute /uloţenie/ na miestnu skládku 30 €/ do 10 t/
2./Úprava hrobového miesta:
1. hrob: 170 €
2. hrob: 280 €
3. hrob: 320 €
3./ vstup do cintorína motorovým vozidlom: 10 €.
Vo výnimočných prípadoch, môţe starosta obce Veľké Úľany povoliť vstup
s motorovým vozidlom bez poplatku!
a súčasne ruší doteraz platné uznesenie č. 112-OZ/2009 bod č. 9 písm. i, zo dňa
2.7.2009
d/ schvaľuje
Ţiadosť ENERMONT s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava, o odsúhlasenie
zriadenia vecného bremena pod stavbou „DS – Veľké Úľany – zahustenie TS“
stavba SO 03 – Montáţ zemného káblového vedenia nn, SO 04 – Montáţ
zemného káblového vedeniavn, na pozemkoch parc. č. 1129/1, 1127/40, 1184/4
a 1473, k.ú. Veľké Úľany, bezodplatne v prospech stavebníka.
Po obdrţaní výpisu z uznesenia so schválením zriadenia vecného bremena pod
stavbou, stavebník ZSE Distribúcia a.s. Bratislava predloţí zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena k majetkoprávnemu vysporiadaniu
pozemkov pod stavbou. Po uskutočnení stavby bude obci predloţená Zmluva o
zriadení vecného bremena.
e/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy č. 5/93 Ireny Hanzelovej, ul. kpt. J.Nálepku 876,
Veľké úľany ku dňu 30.11.2012.
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f/ schvaľuje
Ţiadosť Materskej školy Veľké Úľany o opravu prístupovej cesty a o spoluprácu
pri vybudovaní cesty na dopravné ihrisko.
OZ zároveň ţiada MŠ o predloţenie konkrétneho rozpočtu na vybudovanie
dopravného ihriska.
g/ ruší
Uznesenie č. 55-OZ/2012 bod č. 9 písm.i, zo dňa 27.8.2012 o uzavretí zmluvy
na odvoz komunálneho odpadu s firmou SITA Slovensko.
h/ nariaďuje
1/ Usporiadateľom kultúrno - spoločenských podujatí ohlásiť kaţdú spoločensko
– kultúrnu akciu vopred Obecnému úradu vo Veľkých Úľanoch, na ktorej sa
očakáva väčší počet účastníkov, a predpokladá sa, ţe podujatie bude trvať dlhšie
ako 3 hodiny.
2/ Usporiadateľ v nahlásení musí uviesť meno zodpovednej osoby za priebeh
podujatia a meno usporiadateľa.
3/ Usporiadatelia podujatí sú povinní dohliadnuť aj na bezprostredné okolie
akcie, t.j. parkoviská a prístupové komunikácie, nakoľko práve tam dochádza
k sústavnému narušovaniu verejného poriadku a nočného kľudu.
4/ Vzor „Oznámenia“ bude k dispozícii na Obecnom úrade, ako aj na
internetovej stránke obce Veľké Úľany.
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i/ neschvaľuje
Ţiadosť HORMIGA s.r.o. 925 23 Hrubá Borša č. 128, o vydanie povolenia na
sanitárny predaj mäsa a mäsových výrobkov na trhovisku obce Veľké Úľany
v súlade s VZN č. 3/2006 obce Veľké Úľany.

Ing. František Gőgh
Starosta obce

Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ

Overovatelia:

Mgr. Ingrid Winklerová....……....................…………………………..................
Alţbeta Gregušová..............................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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