UZNESENIE
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 21. januára 2015
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 1. zasadnutí dňa 21.
januára 2015 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a
prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.9-OZ/2015 bod č. 6.
a/ volí
za členov komisie finančnej, správy obecného majetku a organizácie miestnej
samosprávy : Marta Kriţanová, Andrea Tornyaiová, Mgr. Zuzana Metzner,
Mgr. Mária Tomovičová, Alţbeta Gregušová
b/ volí
za členov komisie školstva a kultúry: Tibor Németh, Eva Némethová,
Alţbeta Prágaiová, Kristián Šercel, Alţbeta Szárazová a Katarína Sztraková
c/ volí
za členov komisie športu a mládeţe: Zoltán Máris, Tibor Csemez, Zoltán
Lencsés, Viera Mancalová, Jana Gőghová a Csaba Radványi
d/ volí
Za členov komisie sociálneho zabezpečenia a zdravotnej: Iveta Aponyiová,
Mgr. Zuzana Heribanová Gőghová, Viera Manczalová, Mgr. Erika Mucsková,
Iveta Šafáriková, Edita Vinczeová
e/ volí
za členov komisie pre verejný poriadok: Mgr. Katarína Sztraková,
Mgr. Silvia Kása, Mgr. Klaudia Vincze Anghely, PhDr. Jozef Bicsan,
Ladislav Hodúr, Bc. Ján Schweitzer
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f/ schvaľuje
Ţiadosť Tibora Németha, ul. 1. mája 1329/32, Veľké Úľany o prenájom časti
pozemku parcely č KN-C 830/3 za účelom dočasného parkovania osobných
motorových vozidiel na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou,
za cenu prenájmu 10 € mesačne.
Súčasne ukladá komisii výstavby, ţivotného prostredia a cestovného ruchu
pri OZ spracovanie vytyčovacieho plánu.
g/ schvaľuje
zámer previesť predajom majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí časť parcely registra „C“ č. 2840/1,
druh pozemku ostatné plochy – areál bágroviska, vedeného na LV č. 1531
o výmere 600 m² v prospech Štefana Vajdu, bytom Leninova č. 253, 925 22
Veľké Úľany do jeho vlastníctva za účelom výstavby domu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe pozemok par. č. 2840/1
v celosti prenajíma ţiadateľ v zmysle Nájomnej zmluvy č. 2/2007, pre ktorého
bol schválený Obecným zastupiteľstvom dlhodobý prenájom. Od tej doby
nájomca investoval do skrášlenia a úpravy rybníka a okolia. Na vlastné náklady
vybudoval oddychovú zónu s reštauračným zariadením, poskytnutím sluţieb na
aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie .
Toto podnikanie si vyţaduje denne 24 hodín času, čo sa týka aj chovu zvery,
exotického vtáctva a staranie sa o areál, potrebuje zabezpečiť stráţenie celého
areálu formou kamerového systému z vlastnej stavby.
h/ berie na vedomie
petíciu občanov za zlepšenie stavu chodníkov a riešenie odtoku daţďovej vody
na Leninovej ulici .
i/ volí
za člena Rady Materskej školy s výchovným jazykom maďarským – Magyar
Óvoda Kristiána Sercela,
a zároveň odvoláva Bc. Eriku Slezákovú z členstva Rady MŠ s VJM.
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j/ ruší
na základe protestu prokurátora, VZN obce Veľké Úľany č. 4/2010
zo dňa 15.10.2010, ktorým sa vydáva Poţiarny poriadok obce,
nakoľko Poţiarny poriadok obce podľa súčasnej právnej úpravy nemôţe byť
prijatý a vydaný vo forme VZN.
Poţiarny poriadok bude vydaný ako interný normatívny akt obce
a následne schválený obecným zastupiteľstvom.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia:
Ľudovít Hanzel........................................................................................................
Tibor Csemez.......................................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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