Uznesenia
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany
zo dňa 15. 1. 2013
Uznesenie č. 1/2013.
Poslanci OZ schválili program 6 zasadnutia a zapisovateľa rokovania A. Démutha a overovateľov
zápisnice p. Ing. Halmeša a p. Vajdu.
Uznesenie č. 2/2013.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č. 3/2013.
OZ prerokovalo a schválilo zámer výstavby nájomných bytov v centre obce, v počte bytových
jednotiek 2 x 10 a poverilo OcÚ Pusté Úľany na zadanie vypracovania projektovej dokumentácie
firme.
Zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasí s účelom, na ktorý sa podpora požaduje /na dobu trvania
30 rokov/ a súhlasí s nájomným charakterom bytov počas trvania zmluvného vzťahu na dobu 30
rokov.
Uznesenie č. 4/2013.
OZ schválilo splátkový kalendár na úhradu dane z nehnuteľnosti p. Dušana Kanisa v štyroch po
sebe nasledujúcich mesačných splátkach a splátkový kalendár na úhradu dane z nehnuteľnosti p.
Pálovú v štyroch po sebe nasledujúcich mesačných splátkach.
Uznesenie č. 5/2013.
OZ schválilo splátkový kalendár na úhradu dane z nehnuteľnosti p. Rudolfovi Čambálovi v
štyroch rovnakých splátkach so splatnosťou 31.5, 30.6., 15.8. a 30.9.
Uznesenie č. 6/2013.
OZ prerokovalo a schválilo poverenie OcÚ rokovaním so spol. Helena s.r.o reklamácii druhého
vydania časopisu PustoÚľančan a kompenzácii formou zľavy z nasledujúceho čísla.
Uznesenie č. 7/2012.
OZ prerokovalo a schválilo Darovaciu zmluvu č. 1/2013 medzi N.o. Pre Úľany - Pro Fudemus a
Obcou Pusté Úľany, ktorou obec nadobúda detské ihrisko a jeho vybavenie (hracie zostavy,
prvky a i.) do svojho vlastníctva s účinnosťou od 17.1.2013.
Uznesenie č. 8/2012.
OZ prerokovalo a schválilo kúpu oceľovej radlice na traktor v hodnote 600 Eur + DPH a
rozmetadla v hodnote 780 Eur + DPH.
Uznesenie č. 9/2013.
OZ poveruje OcÚ vyhlásením verenej zbierky na verejnoprospešný účel, a to na naliehavú
pomoc rodine p. Štefana Kaču, ktorej dňa 21.12.2012 požiar zničil rodinný dom a zároveň aj
všetko vnútorné zariadenie, vybavenie domácnosti a tiež osobné veci.Zbierka sa vykoná v dňoch
od: 21. januára do 30. marca 2013 v obvode obce Pusté Úľany. Peňažné dary môžete poskytnúť:
vkladom na účet Obce Pusté Úľany vedený v peňažnom ústave: VÚB, č. účtu:
19426132/0200, variabilný symbol: 21122012 alebo vkladom v hotovosti do pokladne na
Obecnom úrade v Pustých Úľanoch.Za riadne vykonanie zbierky budú zodpovedné pracovníčky
obecného úradu v Pustých Úľanoch:1/Mária Švirecová, Hlavná 127, 925 28 Pusté Úľany;
2/Daniela Bednáriková, Hlavná 138, 925 28 Pusté Úľany.Výnos zo zbierky použije obec na
financovanie stavebného materiálu a vybavenie domácnosti rod. Štefana Kaču.
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