Starosta obce Ing. Henrich Čambál, otvoril prvé zasadnutie OZ v roku 2021, dňa 10.03.2021
prítomní boli hlavný kontrolór obce Ing Nižnan, 7 poslanci,
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. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2021.
5. Žiadosti občanov a došlé spisy.
6. Diskusia. .
7. Záver.
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch, schválilo program zasadnutia.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce za zapisovateľa rokovania určil p. Krchnavého, overovateľov zápisnice poslancov Bc. Zlaticu
Balážovú a p. Juraja Sopkuliaka.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení zo šiesteho zasadnutia OZ,
zo dňa 16.12.2020.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
4. Rozpočtové opatrenie č.1/2021.
Návrh a zdôvodnenie Rozpočtového opatrenia, ktoré tvorí prílohu zápisnice, predniesol starosta obce,
Ing. Čambál, po zdôvodnení a krátkej diskusii o zmenách v rozpočte, s týmito súhlasili a návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Žiadosti občanov a došlé spisy.
- poslanci OZ prerokovali žiadosť, ktorú predložil Jozef Krajčovič, Záhradná 561, 925 28 Pusté Úľany,
požiadal v nej, z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej korona vírusom a následnými opatreniami vlády SR,
o odklad splatnosti fa č.9, pôvodná splatnosť 22.2.2021, až do doby znovuotvorenia prevádzky Pegas.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť o odklad splatnosti fa č.9, do znovuotvorenia prevádzky Pegas.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
- starosta obce informoval o Proteste prokurátora proti článku 2 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté
Úľany č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Pusté Úľany, ktoré bolo obecným
zastupiteľstvom schválené dňa 23. novembra 2016, zo dňa 01.03.2021.
Protestom prokurátora napádaným ustanovením článku 2 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Úľany
č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Pusté Úľany je porušený zákon,
konkrétne ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení") a § 7 ods. 2,i ods.; 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- v ďalšej časti protestu prokurátor, podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona o prokuratúre navrhol,
aby OZ obce Pusté Úľany, tomuto protestu prokurátora vyhovelo a protestom napadnuté ustanovenie článku 2,
odst. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Úľany č. 3/2016, o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Pusté Úľany zmenilo tak, aby bolo v súlade so zákonom
- po oboznámení s obsahom protestu, poslanci OZ vyslovili súhlas s návrhom prokuratúry,
text daného VZN č. 3/2016, bol upravený tak, aby splňoval požiadavky uvedené v proteste prokurátora a bol
poslancami OZ schválený

Obecné zastupiteľstvo Obec Pusté Úľany podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g) a h) a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v záujme utvárať
a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj
utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej
umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu,
schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Pusté Úľany
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Diskusia.
V rámci tohto bodu hlavný kontrolór obce Ing Nižnan predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 :
- vykonané boli kontroly :
kontrola prijatých uznesení za 2. polrok 2020
kontrola základných dokumentov obce
kontrola došlých faktúr, faktúr za vykonané práce, ich úhrada,
kontrola uzatvorených zmlúv a objednávok na tovary, práce a služby
podrobné výsledky sú v jednotlivých záznamoch z kontrol a neboli zistené závažné nedostatky
- vypracované boli materiály :
odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Pusté Úľany za rok 2019
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pusté Úľany na rok 2021 a na roky 2022,2023
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, hlavného kontrolóra obce,
Ing Nižnana,
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

12. Záver
Starosta Ing. Henrich Čambál, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
V Pustých Úľanoch, dňa 10.03.2021
Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
poslankyňa Bc. Zlatica Balážová
poslanec Juraj Soplukiak

Uznesenia z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany, zo dňa 10.03.2021
Uznesenie OZ č. 1/2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
Uznesenie OZ č. 2/2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu programu zasadnutia.
Uznesenie OZ č. 3/2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice poslancov Bc Zlaticu Balážovú a p. Juraja Sopkuliaka.
Uznesenie OZ č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení zo šiesteho zasadnutia OZ, dňa 16.12.2020.
Uznesenie OZ č. 5/2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2021.
Uznesenie OZ č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť o odklad splatnosti fa č.9, do znovuotvorenia prevádzky Pegas.
Uznesenie OZ č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce Pusté Úľany.
Uznesenie OZ č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, hlavného kontrolóra obce,
Ing Nižnana.

V Pustých Úľanoch, dňa 10.03.2021

Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
poslankyňa Bc. Zlatica Balážová
poslanec Juraj Soplukiak

