UZNESENIE
z 20. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 23. septembra 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 20. plánovanom zasadnutí dňa 23.
septembra 2020 prerokovalo návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma
nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 79-OZ/2020 bod č. 7
schvaľuje
Rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany za I. polrok 2020.
Uznesenie č. 80-OZ/2020 bod č. 8
schvaľuje
Rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany za I.
polrok 2020.
Uznesenie č. 81-OZ/2020 bod č. 9
schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany k 31.8.2020
Uznesenie č. 82-OZ/2020 bod č. 10
neschvaľuje
VZN č. 4/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt dieťaťa v Materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľké Úľany
Uznesenie č. 83-OZ/2020 bod č. 11
neschvaľuje
VZN č. 5/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt dieťaťa v Materskej škole s VJM – Óvoda , ktorej zriaďovateľom je obec Veľké Úľany
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Uznesenie č. 84-OZ/2020 bod č. 12
schvaľuje
VZN č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby
Uznesenie č. 85-OZ/2020 bod č. 13
berie na vedomie
správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Úľany za rok 2019
v zmysle § 83 bodu 5/, písm. f/ zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znená
neskorších zmien a doplnkov
Uznesenie č. 86-OZ/2020 bod č. 14
a) berie na vedomie
obsah Protokolu o výsledku kontroly Domácej opatrovateľskej služby, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom SR
b) schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci MF SR vo výške výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v sume 90 000 EUR.
c) schvaľuje
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predaja obecného nehnuteľného majetku a to pozemok KN-C
parcela č. 831/7, druh pozemku záhrada vo výmere 500 m² pre : Tibor Šebők a manž. Alžbeta
Šebőková rod. Tornyaiová, bytom Leninova č. 22, Veľké Úľany.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok žiadatelia dlhodobo,
vyše 30 rokov užívajú ako neoddeliteľný celok s pozemkom v ich vlastníctve. V roku 1981
bývalý Miestny národný výbor od rodiny Šebőkovej vykúpil za symbolickú cenu predmetný
pozemok za účelom výstavby novej bytovej zóny na ulici 9. mája. Na tomto pozemku nebola
realizovaná výstavba RD, z toho dôvodu mohla rodina naďalej užívať nehnuteľnosť ako
záhradu. Cena pozemku: 30 €/m2 .
d)

schvaľuje

prenájom garáže č. 2 pri BD súp. č. 1476/185 na ulici Leninovej pre Františka Gőgha ml.,
(nájomcu bytu v BD), bytom Pionierska č. 1408/28, Veľké Úľany
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e)

berie na vedomie
žiadosť Alexandry Ajpekovej , bytom Školská 668, Veľké Úľany o ukončenie nájomnej
zmluvy na prenájom bytu č. 6 v BD súp. č. 687/3 na ulici Sadovej k 30.10.2020.

f) schvaľuje
prenájom priestorov detskej ambulancie v Zdravotnom stredisku na ulici Sadovej č. 687
pre MUDr. Jozefa Valkára – VALSON s.,r.o., Hlavná 760/104, 925 23 Jelka

g)

schvaľuje
žiadosť Márie Sokolíkovej, bytom M. Lieskovského č. 1283, Veľké Úľany o ukončenie
nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. A6 v BD súp. č. 569/1 na ulici Cintorínskej
z dôvodu úmrtia neb. Rozálií Sörösovej.

h) schvaľuje
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer predaja obecného nehnuteľného majetku a to časť
pozemku KN-C č. 1109/10, novovytvorenú parcelu KN-C č. 1109/638 druh pozemku
zastavaná plocha vo výmere 19 m², v Ekoosade pre Erika Rigó, bytom Kollárska č. 442,
930 39 Zlaté Klasy.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorená parcela susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Vedľa tejto parcely sa nachádza trafostanica
Západoslovenskej distribučnej, a. s, aj z toho dôvodu Obec Veľké Úľany ju neplánuje
zahrnúť do svojich investičných aktivít. Cena pozemku 50 €/m2 .
i) schvaľuje
zmenu v uznesení č. 67-OZ/2020 bod č. 7, písm. g/ zo dňa 29.4.2020 vbode 3 písm. a) a c) na
prevod pozemku pod BD súp. č. 93 na ulici Jazernej, vrátane priľahlých pozemkov z dôvodu
zmeny vlastníka bytu č. 2 v BD: Emília Burclová rod. Benková, Skuteckého 429/37, 900 61
Gajary. Pôvodná majiteľka bytu: Margita Karasová.
Cena pozemku: 10 EUR/ m².
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j) schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a odsek 8, písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku podľa vyhotoveného geometrického plánu č.17/2020
vypracovaného GEOMETRES, s.r.o. – geodetické práce, Námestie Hraničiarov 18,
Bratislava, novovytvorené parcely- KN-C číslo 859/2 zastavaná plocha vo výmere 8 m2,
KN-C parc. č. 859/3 zastavaná plocha vo výmere 8 m2, KN-C parc. č. 859/4 záhrada vo
výmere 21 m2 a KN-C parc. č. 859/5 záhrada vo výmere 67 m2 , v celkovej výmere 104 m2
pre Ing. Vladimíra Hladíka, bytom Veľké Úľany, ulica 1. mája č. 39 . Pozemky tvoria svojím
umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa.
Cena pozemku : 10 EUR/ m²

Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce

Mgr. Zuzana Metzner, MBA
prednostka OcÚ

Overovatelia

Tibor Csemez

.....................................................................................

Ľudovít Hanzel

.........................................................................................
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