UZNESENIE
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 18. februára 2015
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 3. zasadnutí
dňa 18. februára 2015 prejednalo návrhy a podnety v zmysle programu
rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.10-OZ/2015 bod č. 5.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2014.
Uznesenie č. 11-OZ/2015 bod č. 6.
b/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké
Úľany za rok 2014.
Uznesenie č. 12-OZ/2015 bod č. 8.
a/ volí
Za členov komisie výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu:
Ing. Ďurkovičová Zuzana
Ing. Horváth Tibor
Lakatos Karol
Sztraka Jozef
Šafárik Imrich
Tornyai Robert
b/ schvaľuje
Pomenovanie časti ulice Leninovej od zákruty smerom na Nové Osady, na
„Priemyselnú ulicu“ – „Ipari utca“, a časť ulice Mlynskej – slepá ulica nová
individuálna bytová výstavba na „ulicu Cukrovarskú“ – „Cukorgyári utca“.

2

c/ schvaľuje
Odkúpenie pozemkov pod prevádzkovou budovou na Leninovej ul. č. 173/3
parcely KN „E“ č. 493/1 o výmere 249 m2
parcely KN „E“č. 495 o výmere 94 m2
parcely KN „E“č. 493/2 o výmere 316 m2
parcely KN „E“č. 496 o výmere 86 m2
parcely KN „E“č. 494 o výmere 1665 m2
za cenu 3,50 za m2 od vlastníkov uvedených na LV č. 3803, 2556, 2557
d/ volí
v zmysle § 140 ods. 1 zák. č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich na obdobie
rokov 2015-2019 za prísediaceho na Okresnom súde v Galante Ing. Františka
Gőgha.
e/ schvaľuje
Odkúpenie pozemkov pod školským futbalovým ihriskom v zmysle
GP č. 04-06/2014
parcela č. 179/22 vo výmere 687 m2 LV č. 3092 od majiteľa: Mikóczi Alojz
v celosti za 1€
parcela č. 179/23 vo výmere 384 m2 LV č. 4373 od majiteľa: Mikóczy Peter
v celosti za 1 €
parcela č. 179/24 vo výmere 355 m2 – majiteľ : SR - Slovenský pozemkový
fond - bezodplatne
f/ schvaľuje
Odkúpenie pozemkov a objektu pod Zberným dvorom v katastri Nové Osady
časť Lenčehel od vlastníka GAMA-S, s.r.o., so sídlom Šustekova 49, 851 04
Bratislava.,
majetok na LV č. 390
objektu kafilérne zhromaždište na parcele č. 1459/17
novovytvorené parcely v zmysle Geometrického plánu č. 13-10/2013.
č. 1459/56 vo výmere 4773 m2
č. 1459/57 vo výmere 3167 m2
č. 1459/58 vo výmere 924 m2
celkom o rozlohe 8948 m2 za cenu 9,58€/m2. Vysporiadanie kúpnej ceny
prebehne formou zmluvy medzi daňovým subjektom GAMA S s.r.o. a správcom
dane /obec Veľké Úľany/
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g/ pozýva
Štefana Vajdu, nájomcu areálu Bágra vo Veľkých Úľanoch, na rokovanie dňa
16.3.2015 so začiatkom o 17,00 hod.
h/ schvaľuje
Pamätník obetiam I. svetovej vojny – Az I. világháborúban elesett katonák
emlékműve - do Zoznamu pamätihodností obce Veľké Úľany pod číslom 43.
i/ ukladá
Komisii výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu, vypracovanie
návrhu na výmenu starých autobusových zastávok v katastri obce Veľké Úľany
a Nové Osady.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka OcÚ

Ing. František Gőgh
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Katarína Bózsingová......................................................................................
Mgr. Ingrid Winklerová......................................…………………………………
Za správnosť: Silvia Šafáriková
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