UZNESENIE
zo 44. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 19. septembra 2018
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 44. plánovanom
zasadnutí dňa 19. septembra 2018 prejednalo návrhy a podnety v zmysle
programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 121-OZ/2018 bod č. 6.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. polrok 2018.
Uznesenie č. 122-OZ/2018 bod č.7.
a/ schvaľuje
Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké
Úľany za I. polrok 2018.
Uznesenie č. 123-OZ/2018 bod č. 8.
a/ schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany k 31.8.2018.
Uznesenie č. 124-OZ/2018 bod č. 9
a/ schvaľuje
VZN č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na
území obce Veľké Úľany.
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Uznesenie č. 125-OZ/2018 bod č. 10
a/ schvaľuje
VZN č. 2/2018 o pouţívaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké
Úľany.
Uznesenie č. 126-OZ/2018 bod č. 11
a/ schvaľuje
VZN č. 3/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase
volebnej kampane na území obce Veľké Úľany.
Uznesenie č. 127-OZ/2018 bod č. 12
a/ berie na vedomie
Ţiadosť Lotos Lake s.r.o., Leninová 253/153, Veľké Úľany o povolenie
vybágrovania a vyčistenia rybníka, súčasne poveruje starostu obce rokovať
so zástupcami dotknutých orgánov o vydanie stanoviska. Po obdrţaní stanovísk
bude ţiadosť opätovne prerokovaná.
b/ schvaľuje
Výšku nájmu pre nájomcov domu súp. č. 764 na ul. SNP - Richard Rigó a
Michaela Mihalovičová vo výške 50 EUR/mes. od 1. októbra 2018 do
31.12.2021 na základe prehodnotenia investovaných výdavkov na rekonštrukciu
domu . Po uplynutí dohodnutej doby sa výška nájmu upraví.
c/ schvaľuje
Uznanie nákladov na zhodnotenie budovy súp. č. 174 na ulici Leninovej pre
Kisko STAV, Marian Kiss s tým, ţe nájomca bude platiť nájomné vo výške 50
EUR od 1.10.2018 do 10.5.2020. Po uplynutí dohodnutej doby sa výška nájmu
prehodnotí.
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d/ vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho zástupcu
Verejnoprospešných sluţieb, príspevková organizácia so sídlom Pusta č. 176,
Veľké Úľany a u k l a d á Obecnému úradu zverejniť výberové konanie na
úradnej tabuli a webovom sídle obce.
e/ schvaľuje
Zriadenie záloţného práva v prospech OTP banka Slovensko, a.s.
na nehnutelný majetek obce :
p. č. 1110 / 4, výmera 2 875 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
p. č. 1110 / 17, výmera 604 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par.
č. 1110/18 , výmera 364 m², zastavané plochy a nádvoria, parc. 1110/19 ,výmera
43 m², parc. č. 1110/20, výmera 44 m², zastavaná plocha a nádvoria
stavby so súp. číslom 960 : detský bazén na parc. č. 1110/20, vrátnica, šatne
na parc. č. 1110/19, bazén pre dospelých na parc. č. 1110/17 , reštaurácia
kúpaliska na parc.č. 1110/18 pre projekt : Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla
vo Veľkých Úľanoch.
a
pristúpenie k záväzku k úverom :
1/ strednodobý splátkový úver OTP EURO PROMPT vo výške 125 775 EUR na
predfinancovanie NFP
2/ dlhodobý splátkový úver na spolufinancovanie oprávnených výdavkov
projektu „Rekonštrukcia kúpaliska Modrá perla vo Veľkých Úľanoch“
vo výške 107 000 EUR , ktoré boli schválené pre nájomcu kúpaliska, Martina
Blšťáka, bytom Poľná č. 2794/7, 924 00 Galanta.
f/ odročuje
Ţiadosť MUDr. Mateja Fülöpa a Tomáša Rybára o prenájom nebytových
priestorov v Zdravotnom stredisku za účelom prevádzkovania rehabilitačných
sluţieb. Na najbliţšom zasadnutí bude ţiadosť opätovne prerokovaná, nakoľko
ţiadatelia predmetné priestory ešte nevideli.
g/ berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme bytu č. B5 v nájomnom dome na ulici
Sládkovičovskej č. 1550/52 k 31.12.2018.
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h/ vyhlasuje
Ponukové konanie na predaj nepotrebného hnutelného majetku obce:
- osobný automobil typu Škoda Octavia, rok výroby 2007 a
ukladá
Obecnému úradu zverejniť ponukové konanie na úradnej tabuli a webovom sídle
obce.
i/ schvaľuje
Prijatie daru od Barucha Davida, bytom Bradáčova č. 1683/1, 851 02 Bratislava,
nehnuteľnosti, vedené na liste vlastníctva č. 1648, v k. ú. Obce Veľké Úľany :
pozemok parcela reg. „C“ s parcelným číslom 516/2, druh: zast. plochy
a nádvoria o výmere 637 m2 , pozemok, parcela reg. „C“ s parcelným číslom
516/28, druh: zast. plochy a nádvoria o výmere 4 m2, ktorých je výlučným
vlastníkom.

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka OcÚ
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