Uznesenia
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany
zo dňa 12. 3. 2014
Uznesenie č. 35/2014
OZ schválilo doplnený program zasadnutia a zapisovateľa rokovania A. Démutha a overovateľov
zápisnice p. Vajdu a p. Ing. Halmeša.
Uznesenie č. 36/2014
OZ prerokovalo a zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č. 37/2014
OZ zobralo na vedomie, že starostka obce predložila v stanovenom termíne majetkové priznanie.
OZ odsúhlasilo, že majetkové priznanie starostky obce bude uložené v zalepenej obálke na OcÚ
a zároveň vyzvalo predsedu mandátovej komisie a členov komisie na prevzatie predloženého
majetkového priznania a podanie správy o jeho odovzdaní na budúcom zasadnutí OZ .
Uznesenie č. 38/2014
OZ schválilo predaj nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Pusté Úľany, vedené na LV č. 87, a to
rodinný dom súp. č. 208, postavený na parc.č. 196/2, garáž bez súp. č. postavenú na parc.č.
196/3, sklad bez súp. č. postavený na parc.č. 196/4 a pozemok CKN parc.č. 196/2 zastavaná
plocha o výmere 157 m2, pozemok CKN parc.č. 196/3 zastavaná plocha o výmere 26 m2,
pozemok CKN parc.č. 196/4 zastavaná plocha výmere 27 m2 a pozemok CKN parc.č. 196/1
zastavaná plocha o výmere 362 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 30/2013, schváleným
OU Galanta, katastrálnym odborom dňa 09.01.2014 pod č. 6/2014, z pôvodnej CKN parc.č.
196/1 zastavaná plocha o výmere 424m2, v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
kupujúcemu na základe Kúpnej zmluvy medzi obcou a COOP Jednota Galanta, spotrebné
družstvo, so sídlom Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta, IČO: 00 168 840 za cenu 30.180,00
Eur.
Uznesenie č. 39/2014
OZ odporučilo OcÚ neuzatvoriť so žiadnym záujemcom zmluvu a modernizáciu VO riešiť
verejným obstarávaním, prípadne prenájmom na najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 40/2014
OZ schválilo reštaurovanie súsošia sv. Trojice na Hornom konci.
Uznesenie č. 41/2014
OZ schválilo navýšenie rozpočtu Materskej školy a Základnej školy zohľadňujúce zvýšenie
platových nárokov zamestnancov podľa platnej legislatívy so zohladnením vlastných zdrojov MŠ
a ZŠ.
Uznesenie č. 42/2014
OZ v súlade s ods 2, písm. b, § 14 z. č. 583/2004 Z.z. schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2014,
ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2014, a ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 43/2014
OZ schválilo podpísanie príkazných zmlúv medzi obcou a ZMO Jaslovské Bohunice, za účelom
vykonania verejného obstarávania na nákup elektrickej energie a plynu v budúcom období za
výhodnejšie ceny.
Uznesenie č. 44/2014
OZ schválilo žiadosť p. Kišša o splátkový kalendár za zaplatenie dane z nehnuteľnosti za rok
2014 na tri rovnaké splátky (do 30 dní od doručenia výpisu z uznesenia, do 30.6. a do 30.9.).
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Uznesenie č. 45/2014
OZ neschválilo vyhovenie žiadosťi p. Nenčevovej o prenájom priestorov pre detské centrum
nakoľko ďalšími vhodnými priestormi obec v súčasnosti nedisponuje.
Uznesenie č. 46/2014
OZ prerokovalo žiadosť o príspevok CVČ Kalokagathia o podporu jeho činnosti vzhľadom na
jeho návštevu troma deťmi z našej obce a poverilo OcÚ zabezpečením bližších informácií.
Uznesenie č. 47/2014
OZ odsúhlasilo, že drevný odpad z miestneho kompostoviska bude po dohode HŠ SEMA
dočasne ukladaný na inom vyhradenom mieste výlučne za asistencie zamestnanca obce.
Uznesenie č. 48/2014
OZ schválilo osadenie dopravných značiek spol. Signatech v celkovej sume 3.365 Eur.
Uznesenie č. 49/2014
OZ schválilo zámer obce ako vlastníka pozemku CKN p. č. 357/4 357/74 o výmere 8130 m2,
resp. 97 m2 o zriadení vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p.
Pavla Baričiaka na vybudovanie inžinierských sietí a prístupovej cesty k pozemku CKN p. č.
357/78, 229/4, 223/3 k.ú. Pusté Úľany.
Uznesenie č. 50/2014
OZ schválilo zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v prospech p. Pavla Baričiaka na vybudovanie inžinierských sietí a prístupovej
cesty k pozemku CKN p. č. 357/78, 229/4, 223/3 k.ú. Pusté Úľany.
Uznesenie č. 51/2014
OZ prerokovalo a schválilo hromadný výrub stromov v obci, nakoľko topole v počte 38 ks,
rastúce v areáli ihriska sú staršie ako 60 rokov, 2 brezy pred obchodným domom sú prerastené a
ohrozujú majetok a zdravie občanov a 5 stromov na Pavlickej ulici sa nachádza v línii budúceho
chodníka. OZ schválilo návrh, že cena za práce pri výrube stromov bude kompenzovaná
vyťaženou drevnou hmotou.
Uznesenie č. 52/2014
OZ zobralo na vedomie správu o právnom stanovisku 2 nezávislých právnikov k vypovedaniu
zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou a p. Krajčovičom a Farkašom a schválilo
návrh zaslania ukončenia nájmu nebytových priestorov dohodou.
V Pustých Úľanoch 12.3.2014

Overovatelia:
Ing. D. Šimeková
Starostka obce Pusté Úľany

______________________
______________________
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