Zápisnica zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany, zo dňa 12.12.2019.
Starosta obce Ing. Henrich Čambál, otvoril šieste zasadnutie OZ v roku 2019, dňa 12.12.2019,
prítomní boli hlavný kontrolór obce Ing Nižnan, ekonómka obce p. Haladová, 6 poslanci,
ospravedlnil sa poslanec Juraj Sopkuliak, viď prezenčná listina.
Po privítaní zúčastnených, starosta obce Ing. Henrich Čambál, predniesol program zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4 Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Pusté Úľany..
6. Schválenie rozpočtu obce Pusté Úľany na roky 2020, 2021, 2022.
7. Žiadosti občanov a došlé spisy.
8. Interpelácie poslancov.
9. Informácie starostu obce.
10. Diskusia.
11. Záver.
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch, schválilo program zasadnutia.
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti : 0
zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce za zapisovateľa rokovania určil p. Krchnavého, overovateľov zápisnice poslancov Ing. Drahomíra Géca
a Ing. Mateja Kašubu.
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti : 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z piateho zasadnutia OZ,
zo dňa 27.11.2019.
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti : 0
zdržal sa: 0

4. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Pusté Úľany..
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením $ 6 zákona369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, v znení neskorších predpisov, prerokovalo a po krátkej diskusii schválilo VZN č.2/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na území obce Pusté Úľany..
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Úľany na roky 2020, 2021, 2022
Návrh rozpočtu, bol schválený na predošlom zasadnutí OZ.
Hlavný kontrolór obce, v svojej správe k tvorbe rozpočtu, odporučil poslancom OZ Rozpočet obce Pusté Úľany
na roky 2020,2021,2022 schváliť.
Poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko a odporučenie hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce Pusté Úľany
na roky 2020,2021,2022.
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci OZ, schválili Rozpočet obce Pusté Úľany na roky 2020, 2021, 2022.
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
V rámci tohto bodu, hlavný kontrolór obce Ing. Nižnan, predniesol Návrh kontrolnej činnosti na rok 2020.
Poslanci OZ schválili Návrh kontrolnej činnosti na rok 2020, hlavného kontrolóra obce Ing. Nižnana.
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

6. Žiadosti občanov a došlé spisy.
7. Interpelácie poslancov.
- Ing. Géc upozornil na túlavých psov a nebezpečie ohrozenia obyvateľov obce, s odkazom na konkrétne napadnutie
detí z MŠ, počas vychádzky,
- Bc. Balážová vyslovila spokojnosť s priebehom „mikulášskej akcie“
8. Informácie starostu obce.
-starosta obce Ing. Čambál poukázal na rok 2020, v ktorom by malo byť zrealizovaných viacej projektov, ktoré
ovplyvnia život obce, napr. výstavbu novej predajne COOP Galanta, rekonštrukcia starého obecného úradu.
-reagoval na príspevok Ing. Géca, situácia bola okamžite riešená, majiteľ zabehnutého zvieraťa bol predvolaný na OU,
a vyzvaný na zabezpečenie opatrení, aby sa uvedená situácia neopakovala
-požiadal poslancov OZ o schválenie predloženia ŽoNFP na RO za účelom realizácie projektu s názvom
„Protipovodňové opatrenia Pusté Úľany – Pekná ulica" ; s výškou maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa, z celkových oprávnených výdavkov v sume 2826,00 EUR.
Poslanci OZ schválili predloženie ŽoNFP na RO za účelom realizácie projektu s názvom „Protipovodňové
opatrenia Pusté Úľany – Pekná ulica" ; s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa, z celkových oprávnených výdavkov v sume 2826,00 EUR.
Hlasovanie, prítomní 6 poslanci :
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
-na záver poďakoval poslancom za spoluprácu v roku 2019
11. Diskusia.
12. Záver
Starosta Ing. Henrich Čambál, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
V Pustých Úľanoch, dňa 12.12.2019
Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
poslanec Ing. Drahomír Géc
poslanec Ing. Matej Kašuba

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany, zo dňa 12.12.2019.
Uznesenie OZ č. 70/2019.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
Uznesenie OZ č. 71/2019.
Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice poslancov Ing. Drahomíra Géca a Ing. Mateja Kašubu.
Uznesenie OZ č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z piateho zasadnutia OZ, dňa 27.11.2019.
Uznesenie OZ č. 73/2019.
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením $ 6 zákona369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, v znení neskorších predpisov, prerokovalo a po krátkej diskusii schválilo VZN č.2/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na území obce Pusté Úľany.
Uznesenie OZ č. 74/2019.
Poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko a odporučenie hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce Pusté Úľany
na roky 2020,2021,2022.
Uznesenie OZ č. 75/2019.
Poslanci OZ schválili Rozpočet obce Pusté Úľany na roky 2020, 2021, 2022.
Uznesenie OZ č. 76/2019
Poslanci OZ, schválili Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020.
Uznesenie OZ č. 77/2019
Poslanci OZ schválili predloženie ŽoNFP na RO za účelom realizácie projektu s názvom „Protipovodňové opatrenia

Pusté Úľany – Pekná ulica" ; s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, z
celkových oprávnených výdavkov v sume 2826,00 EUR.
V Pustých Úľanoch, dňa 12.12.2019
Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
poslanec Ing Drahomír Géc
poslanec Ing Matej Kašuba

