UZNESENIE
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 11. júna 2014
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 32. zasadnutí
dňa 11. júna 2014 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a
prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 102-OZ/2014 bod č. 6.
a/ berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany k návrhu Záverečného
účtu obce Veľké Úľany za rok 2013
b/ berie na vedomie
Audítorskú správu Ing. Dariny Palatickej z overovania účtovnej závierky
a vedenia účtovníctva k 31.12.2013 obce Veľké Úľany
c/ schvaľuje
Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2013
celoročné hospodárenie bez výhrad
Uznesenie č. 103-OZ/2014 bod č. 7.
a/ schvaľuje
udelenie Ceny obce Veľké Úľany nasledovným občanom :
Hanzelová Irena
Šafáriková Iveta
Švec Rudolf
Száraz Pavol
Rišňovský Adrian
Halász Zoltán
Anghely Jozef
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b/ berie na vedomie
informáciu nájomcu Odpadová s.r.o. Bratislava so stavom skládky
TKO Čierna voda
c/ schvaľuje
dohodu o rozviazaní nájomnej zmluvy nebytového priestoru v dome sluţieb,
uzavretej
s Kristínou Gálovou, bytom Veľké Úľany z dôvodu ukončenia prevádzky KIKA SALÓN k 1.6.2014
d/ schvaľuje
krátkodobý prenájom nebytového priestoru v dome sluţieb
pre Andreu Mrišovú, bytom Veľké Úľany
e/ schvaľuje
výpoveď nájomnej zmluvy bytu č. A7 v bytovom dome na ul. Sládkovičovskej
uzavretej so Silviou Oravec, bytom Veľké Úľany
f/ schvaľuje
odpredaj časti pozemku par.č. 1473 vo výmere cca 9 m² /skutočný výmer podľa
GP/ na ul. Hlavnej pre Ladislava Borovského, bytom Veľké Úľany z dôvodu
prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou.
g/ schvaľuje
otvorenie samostatného 1. ročníka s počtom 10 ţiakov v školskom roku
2014/2015 v ZŠ s VJM Mihálya Borsosa – Borsos Mihály Alapiskola
h/ schvaľuje
plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
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i/ schvaľuje
v zmysle § 11 bodu 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov na ďalšie volebné obdobie 2014-2018 funkciu
starostu obce na plný úväzok
j/ určuje
v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obce v znení neskorších zmien a doplnkov jeden volebný obvod pre voľby
do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie 2014-2018
k/ určuje
v zmysle § 11 ods. 3 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov počet poslancov obecnej samosprávy
obce Veľké Úľany na volebné obdobie 2014-2018 po voľbách do orgánov
samosprávy obcí 11 poslancov
l/ schvaľuje
vybudovanie parkovacích miest pred budúcou predajňou záhradkárskych potrieb
na Cintorínskej 568/2. Návrh umiestnenia musí byť schválený komisiou
výstavby a ŢP a CR pred zahájaním stavebných prác.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ingrid Winklerová...........................................................................
Zoltán Máris..........................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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