UZNESENIE
z mimoriadneho 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 15. decembra 2014
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom mimoriadnom 1.
zasadnutí dňa 15. decembra 2014 prejednalo návrhy a podnety v zmysle
programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.7-OZ/2014 bod č. 6.
a/ schvaľuje
Zmenu rozpočtu miestnej samosprávy obce.
Uznesenie č. 8-OZ/2014 bod č. 7.
a/ poveruje
poslanca Jozefa Sztraku za zástupcu starostu na funkčné obdobie
b/ poveruje
poslanca Jozefa Sztraku zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
c/ určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu obce vo výške 3040 €.
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d/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy č. 01/2008 Andrei Gaţovej, Leninová 1476, Veľké
Úľany k 1.12.2014
e/ schvaľuje
Ţiadosť Csabu Németha, Leninová 1476/185, Veľké Úľany o ukončenie doby
platnosti nájomnej zmluvy o nájme bytu č. A8/2005 ku dňu 31.12.2014.
f/ odročuje
Ţiadosť Tibora Németha, ul. 1. mája 1329/32, Veľké Úľany o prenájom
pozemku pred rodinným domom
g/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy Františka Bakuša, Pionierska 1035, Veľké Úľany
v bytovom dome č. 1516/50 byt č. B4 ku dňu 1.12.2014
h/ berie na vedomie
Informáciu starostu obce o zázname č. 134, Č.j.: 7312-35690/346/2014/Hrd –
Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia, Inšpektorátu ŢP Bratislava, stále
pracovisko Nitra odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, Mariánska dolina
7, Nitra.
i/ schvaľuje
Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku z parcely č. 2048 v k.ú. Veľké Úľany pre:
Imricha Záhončíka a manţelku – parcela č. 2048/1 o výmere 816 m2
Alojza Sebőka – parc. č. 2048/2 o výmere 601 m2
Tibora Ajpeka a manţelku parc.č. 2048/3 o výmere 248 m2
(
pridomová záhrada – cena 3,50 za m2
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j/ schvaľuje
plán rokovaní obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015 nasledovne:
január 21.
apríl 15.
február 18.
máj 13.
marec 18.
jún 24.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia:
Tibor Németh .................................................................................................
Kristián Sercel.....................................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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