Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ, dňa 26.08.2020
Starosta obce Ing. Henrich Čambál, otvoril štvrté zasadnutie OZ v roku 2020, dňa 26.08.2020,
prítomní boli hlavný kontrolór obce Ing Nižnan, , ekonómka obce Mgr. Andrea Kašubová, 7 poslanci.
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. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.
5. VZN č.1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Pusté Úľany - Zmeny a
doplnky č. 1“.
6. Zámer založenia Sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 z.z., o sociálnych podnikoch.
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 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
Ing. Igora Droppu a Ing. Mateja Kašubu.
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 z tretieho zasadnutia OZ,
zo dňa 30.04.2020.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.
Návrh a zdôvodnenie tohto opatrenia, ktoré tvorí prílohu zápisnice, predniesla Mgr. Andrea Kašubová , poslanci po
jej informácii, návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č.3/2020.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Pusté
Úľany - Zmeny a doplnky č. 1“.
Návrh tohto VZN bol prerokovaný a schválený na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva, a poslancami OZ
bolo VZN č.1/2020 schválené, bez pripomienok a prijaté bolo uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch,
berie na vedomie
Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBPl-2020/012351/Há,
zo dňa 05.02.2020 k návrhu „Územného plánu obce Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 1".
schvaľuje
1. Územný plán obce Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 1.
2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní
návrhu „Územného plánu obce Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 1".
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Úľany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce
Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 1"

odporúča
starostovi obce Pusté Úľany
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 1", a jeho
uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v
Sládkovičove a na Obecnom úrade v Pustých Úľanoch a zaslať registračný list o obsahu územného plánu
spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti „Územného plánu obce Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 1", všeobecne záväzným
nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0

zdržal sa: 0

6. Zámer založenia Sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 z .z., o sociálnych podnikoch.
Zámer na Založenie sociálneho podniku v zmysle Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 13. marca 2018, v znení zákona č. 374/2019 Z. z.,
zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z.,
predniesol starosta obce Ing. Čambál, prítomných informoval o výhodách, ktoré by vznik podniku priniesol pre
fungovanie obce a zlepšenie života jej obyvateľov.
Poslanci OZ, po dlhšej diskusii, v ktorej sa oboznámili s podrobnosťami fungovania a činnosti takéhoto podniku,
súhlasili so zámerom založiť integračný sociálny podnik.
V zmysle Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 13. marca 2018 v znení zákona č. 374/2019 Z. z. zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch, schvaľuje:
- zámer na založenie integračného sociálneho podniku, ako spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom:
Obecný podnik Pusté Úľany s.r.o.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch, schvaľuje:
- menovanie starostu obce Ing. Henricha Čambála, za konateľa spoločnosti Obecný podnik Pusté Úľany s.r.o.
bezodplatne
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch, schvaľuje:
- základné imanie spoločnosti Obecný podnik Pusté Úľany s.r.o., vo výške 5.000 EUR
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch, schvaľuje:
- prípravu zakladateľskej listiny integračného sociálneho podniku, ako spoločnosti s ručením obmedzeným,
s obchodným menom Obecný podnik Pusté Úľany s.r.o. , ktorej jediným spoločníkom je Obec Pusté Úľany,
Hlavná/91/208, 925 28 Pusté Úľany
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0

7. Žiadosti občanov a došlé spisy.
- poslanci OZ prerokovali žiadosť, ktorú predložil p. Miroslav Horák, Medová 632/3, 925 28 Pusté Úľany,
v tejto požiadal o riešenie odvodnenia komunikácie na Medovej ulici, na ktorej pri intenzívnych dažďoch prichádza
k jej zatopeniu a hromadeniu vody pred vchodmi do domov obyvateľov Medovej ulice,
žľab ktorý je tam vytvorený nestačí na veľké množstvo vody stekajúcej na cestu, čo je spôsobené zlým vyhotovením
komunikácie a aj tým, že niektorí obyvatelia majú zvody dažďovej vody umiestnené smerom k tejto komunikácii
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch zobralo na vedomie uvedenú žiadosť a poverilo starostu obce,
Ing. Čambála, vypracovaním odpovede, s eventuálnym návrhom riešenia tejto situácie.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
- poslanci obce prerokovali žiadosť, ktorú predložil p. Miroslav Križankovič, Hlavná 110/65, 925 28 Pusté Úľany
v tejto požiadal o poskytnutie jednorazového finančného prostriedku,
nakoľko sa vrátil dňa 28.4.2020 z výkonu trestu odňatia slobody, svoju žiadosť odôvodnil tým, že finančná pomoc
zo strany obce by mu napomohla ku hľadaniu nového zamestnania a v nemalej miere zaradenia sa do spoločnosti
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch neschválilo žiadosť p. Miroslava Križankoviča.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 0
proti : 7
zdržal sa: 0 ;
8. Interpelácie poslancov
- poslanec Sopkuliak v súvislosti so žiadosťou p. Horáka, upozornil na problém jarkov pri komunikáciách, ktoré sú
väčšinou neudržiavané, v mnohých prípadoch zasypané, čím prichádza k hromadeniu vody na komunikáciách
informoval sa na možnosť vyzvať občanov na ich obnovu a sprevádzkovanie
- poslanec Géc sa informoval na štádium, v akom sa nachádza riešenie majetku p. Kubíka, na obecnom pozemku,
v tejto súvislosti, nakoľko podľa informácie starostu Ing. Čambála, ani po viacerých pokusoch nedošlo k pokroku
v rokovaniach, poverili poslanci obecného zastupiteľstva starostu obce, zaslaním opätovnej výzvy p. Kubíkovi ,
na riešenie problému, s jeho stavbou na pozemku, ktorého vlastníkom je obec
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0 ;
9. Informácie starostu obce.
- starosta obce informoval o zastavení organizácie všetkých plánovaných akcií obce, v súvislosti s opatreniami
zabraňujúcimi šíreniu koronavírusu
- od 09/2020 by malo byť zahájené čipovanie nádob na komunálny odpad, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu
separácie a zberu odpadu
10. Diskusia.
11. Záver
Starosta Ing. Henrich Čambál, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Pustých Úľanoch, dňa 26.08.2020
Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
poslanec Ing. Igor Droppa
poslanec Ing. Matej Kašuba

Uznesenia z štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany, zo dňa 26.08.2020
Uznesenie OZ č. 25/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
Uznesenie OZ č. 26/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice poslancov poslancov Ing. Igora Droppu a Ing. Mateja Kašubu.
Uznesenie OZ č. 27/2020.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z tretieho zasadnutia OZ, dňa 30.04.2020.
Uznesenie OZ č. 28/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č.3/2020.
Uznesenie OZ č. 29/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného
plánu obce Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 1“.
Uznesenie OZ č. 30/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer založenia Sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 z .z., o sociálnych
podnikoch.
Uznesenie OZ č. 31/2020.
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch zobralo na vedomie žiadosť p. Miroslava Horáka a poverilo starostu obce,
Ing Čambála, vypracovaním odpovede, s eventuálnym návrhom riešenia tejto situácie.
Uznesenie OZ č. 32/2020.
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch neschválilo žiadosť p Miroslava Križankoviča.
Uznesenie OZ č. 33/2020.
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch poverilo starostu obce, Ing. Čambála, zaslaním opätovnej výzvy p Kubíkovi,
na riešenie problému, s jeho stavbou na pozemku, ktorého vlastníkom je obec

V Pustých Úľanoch, dňa 26.08.2020
Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
poslanec Ing. Igor Droppa
poslanec Ing. Matej Kašuba

