Uznesenia
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany
zo dňa 9. 4. 2014
Uznesenie č. 53/2014
OZ schválili program zasadnutia a zapisovateľa rokovania A. Démutha a overovateľov zápisnice
p. Vajdu a p. Ing. Kašubu.
Hlasovania sa zúčastnili 7 poslanci, za hlasovali 7, nik sa nezdržal a nik nebol proti.
Uznesenie č. 54/2014
OZ prerokovalo a zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení s tým, že plnenie uznesenia č.
52/2013 trvá.
Hlasovania sa zúčastnili 7 poslanci, za hlasovali 7, nik sa nezdržal a nik nebol proti.
Uznesenie č. 55/2014
OZ prerokovalo a 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. 56/2014
OZ prerokovalo a schválilo vyradenie prebytočného hmotného majetku na základe
inventarizačnej komisie.
Uznesenie č. 57/2014
OZ prerokovalo a schválilo vytvorenie komisie na posúdenie modelu financovania modernizácie
verejného osvetlenia v obci v zložení: Ing. M. Kašuba, Ing. M. Halmeš, L. Vrbovský, L. Pitel, P.
Matúš.
Uznesenie č. 58/2014
OZ prerokovalo a schválilo Zmluvu o reštaurovaní súsošia sv. Trojice so spol. F. Šmigrovský
v celkovej sume 5742 Eur.
Uznesenie č. 59/2014
OZ prerokovalo a schválilo navýšenie rozpočtu na zakúpenie aktualizácie programu na správu
evidencie cintorínskych miest.
Uznesenie č. 60/2014
OZ prerokovalo sťažnosť obyvateľov na chov exotického vtáctva v blízkosti bytovky na Hlavnej
ulici. OZ poverilo OcÚ postúpením sťažnosti na obvodný úrad životného prostredia, na úrad
zdravotníctva a obvodný veterinárny úrad.
Uznesenie č. 61/2014
OZ prerokovalo a poverilo OcÚ poskytnutím územnoplánovacej informácie p. Kučerovi
Uznesenie č. 62/2014
OZ prerokovalo a zobralo na vedomie sťažnosť p. Horákovej

Uznesenia
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany
zo dňa 9. 4. 2014
Uznesenie č. 63/2014
OZ prerokovalo a schválilo v zmysle § 7, ods. 3) Zák. č. 583/2004 Z.z. poskytnutie preddavku
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vo výške 4 200.- EUR Základnej škole
v Pustých Úľanoch. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy (projekt Comenius), najneskôr do 15.10.2014, prostriedky štátneho
rozpočtu obec zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.
Hlasovania sa zúčastnili 7 poslanci, za hlasovali 7, nik sa nezdržal a nik nebol proti.
Uznesenie č. 64/2014
OZ poverilo OCÚ požiadať prevádzkovateľa o poskytnutí informácie na povahu, povolenie
a lehoty prác na jazerách využívaných p. Kováčom.
Uznesenie č. 65/2014
OZ prerokovalo a odsúhlasilo kúpu alarmu a zariadenia KD.
Uznesenie č. 66/2014
OZ poverilo stavebnú komisiu riešením situácie s dažďovými vodami na Gaštanovej a Spodnej
ulici.

V Pustých Úľanoch 9.4.2014

Overovatelia:
Ing. D. Šimeková
Starostka obce Pusté Úľany
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