Starosta obce Ing. Henrich Čambál, otvoril šieste zasadnutie OZ v roku 2020, dňa 16.12.2020,
prítomní boli 7 poslanci, hlavný kontrolór obce Ing. Nižnan, ekonómka Mgr. Kašubová.
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 Dodatku č. 1/2020 ku VZN č. 2/2019, o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Úľany.
5. Prerokovanie a schválenie VZN č.2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD a výške
príspevku na réžiu a nákup potravín v jedálni MŠ a ZŠ.
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Pusté Úľany na roky 2021 – 2023.
7. Diskusia.
8. Záver.
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch, schválilo program zasadnutia.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
Po tomto hlasovaní navrhol starosta obce Ing. Čambál zameniť poradie zasadnutia, prerokovanie rozpočtu navrhol
zaradiť ako bod č.4, s následným posunom ostatných častí programu
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 p. Branislava Bednarčíka
a Ing. Drahomíra Géca.
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 piateho zasadnutia OZ,
zo dňa 26.11.2020.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Pusté Úľany na roky 2021 – 2023.
Návrh rozpočtu mali poslanci k dispozícii, stanovisko pripojil k nemu hlavný kontrolór obce, predniesol svoju
správu k rozpočtu obce na roky 2021 - 2023, v ktorej konštatoval, že tento bol vytvorený na základe stanovených
predpisov a v súlade s platnými zákonmi.
Odporučil poslancom OZ uvedený návrh rozpočtu schváliť.
Poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2021,2022,2023.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci OZ, schválili Rozpočtu obce Pusté Úľany na roky 2021,2022,2023
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1/2020 ku VZN č. 2/2019, o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Úľany.
Návrh a zdôvodnenie tohto opatrenia, predniesol starosta obce Ing. Čambál na predchádzajúcom zasadnutí OZ,
dôvodom navýšenia poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu, a to zo sumy 0,01605 € / liter, platnej v r 2020,
na sumu 0,0330 € / liter, pre rok 2021, je oznam spol. AVE SK o zvýšení sadzby za tonu zmesového komunálneho
odpadu, zo sumy 35,59 €, platnej v r. 2020, na sumu 66 € ( sumy sú s DPH ), ktorá bude platná od 01.01.2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1/2020 ku VZN č. 2/2019, o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Úľany.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

6. Prerokovanie a schválenie VZN č.2/2020, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD,
a výške príspevku na réžiu a nákup potravín v jedálni MŠ a ZŠ.
K tomuto VZN, predloženému ekonómkou obce Mgr. Kašubovou, nemali poslanci OZ žiadne pripomienky,
bolo schválené.
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2020, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD
a výške príspevku na réžiu a nákup potravín v jedálni MŠ a ZŠ.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 6
proti : 0
zdržal sa: 1 ( Bc. Balážová )
7. Diskusia.
Ako prvý, v rámci tohto bodu, vystúpil hlavný kontrolór obce Ing Nižnan, ktorý predniesol
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pusté Úľany na I. polrok 2021.
Poslanci OZ schválili Plán kontrolnej činnosti HK obce Pusté Úľany na I. polrok 2021.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
Starosta obce, Ing. Čambál, oboznámil poslancov OZ o zámere zriadenia spoločnej úradovne na zabezpečovanie
preneseného výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, do pôsobnosti účastníkov zmluvy v obci Pusté Úľany.
Poslanci s uvedeným zámerom vyslovili súhlas.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dodatok č.2 k „Zmluve o zriadení spoločnej úradovne“ zo dňa 17.
januára 2003 k zriadeniu spoločnej úradovne na zabezpečovanie preneseného výkonu úloh štátnej správy zverených
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
do pôsobnosti účastníkov zmluvy v obci Pusté Úľany.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
S ďalším príspevkom vystúpila Mgr. Kašubová, ktorá pripravila návrh Rozpočtového opatrenie č.5 /2020.
Návrh a zdôvodnenie Rozpočtového opatrenia, ktoré tvorí prílohu zápisnice, predniesla Mgr. Kašubová, poslanci po
krátkej diskusii o zmene v rozpočte, s týmto súhlasili a návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Hlasovanie, prítomní 7 poslanci :
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
starosta obce ďalej predložil žiadosti, ktoré zaslali organizácie v obci, o dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce
Pusté Úľany :
- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Pusté Úľany,
o dotáciu na rok 2021, v sume 1.000 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť Občianskeho -združenia ÚĽANSKÁ MOKRAĎ, o dotáciu na rok 2021,
v sume 450 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 6
proti : 0
zdržal sa: 1 ( Bednarčík )
- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť OFK Pusté Úľany, o dotáciu na rok 2021, v sume 19.000 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť NO Pre Úľany - Pro Fudemus, n.o., o dotáciu na rok 2021, v sume 600 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť Miestnej organizácie Matice Slovenskej, o dotáciu na rok 2021, v sume 1.000 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť poľovníckeho združenia Vetrolom, o dotáciu na rok 2021, v sume 750 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0

- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, o dotáciu na rok 2021,
v sume 500 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
- OZ prerokovalo a schválilo žiadosť poľovníckeho združenia Prútnik, o dotáciu na rok 2021, v sume 750 €.
Hlasovanie, prítomných 7 poslancov :
za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
Starosta obce následne oboznámil poslancov s problémom, ktorým je dodávka pitnej vody časti Lúčny dvor,
a došlými žiadosťami, ktoré poslali občania - p. Držková, ktorá sa informovala o možnosti vybudovania chodníka a osvetlenie cesty na časť obce Poros,
- p. Pethő, ktorý mal viacero otázok k zberu a odvozu komunálneho odpadu
- p. Agarski, ktorý upozornil na výtlky v chodníku k materskej škole
problém dodávky pitnej vody už riešia pracovníci OU a na všetky uvedené otázky prisľúbil odpovedať starosta obce
p. Sopkuliak informoval o priebehu konania predaja súčasných priestorov OU, momentálne je zverejnená ponuka
na predaj, zatiaľ bez odozvy
8. Záver
Starosta Ing. Henrich Čambál, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
V Pustých Úľanoch, dňa 16.12.2020
Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
p. Branislav Bednarčík
Ing. Drahomír Géc.

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany, zo dňa 16.12.2020
Uznesenie OZ č. 42/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
Uznesenie OZ č. 43/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu programu zasadnutia, prerokovanie rozpočtu bolo zaradené ako bod č.4,
s následným posunom ostatných častí programu.
Uznesenie OZ č. 44/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice, poslanca p. Branislava Bednarčíka
a poslanca Ing. Drahomíra Géca.
Uznesenie OZ č. 45/2020.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z piateho zasadnutia OZ, dňa 26.11.2020.
Uznesenie OZ č. 46/2020.
Poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce, k návrhu rozpočtu obce Pusté Úľany,
na roky 2021,2022,2023.
Uznesenie OZ č. 47/2020.
Poslanci OZ, schválili Rozpočet obce Pusté Úľany na roky 2021,2022,2023.
Uznesenie OZ č. 48/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1/2020 ku VZN č. 2/2019, o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Úľany.
Uznesenie OZ č. 49/2020..
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2020, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD
a výške príspevku na réžiu a nákup potravín v jedálni MŠ a ZŠ.
Uznesenie OZ č. 50/2020.
Poslanci OZ schválili Plán kontrolnej činnosti HK obce Pusté Úľany na I. polrok 2021.
Uznesenie OZ č. 51/2020.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dodatok č.2 k „Zmluve o zriadení spoločnej úradovne“
zo dňa 17. januára 2003 k zriadeniu spoločnej úradovne na zabezpečovanie preneseného výkonu úloh štátnej správy
zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov do pôsobnosti účastníkov zmluvy v obci Pusté Úľany.
Uznesenie OZ č. 52/2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Uznesenie OZ č. 53/2020.
OZ schválilo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Pusté Úľany, o dotáciu na rok 2021,
v sume 1.000 €.
Uznesenie OZ č. 54/2020.
OZ schválilo žiadosť Občianskeho -združenia ÚĽANSKÁ MOKRAĎ, o dotáciu na rok 2021, v sume 450 €.
Uznesenie OZ č. 55/2020.
OZ schválilo žiadosť OFK Pusté Úľany, o dotáciu na rok 2021, v sume 19.000 €.
Uznesenie OZ č. 56/2020.
OZ schválilo žiadosť NO Pre Úľany - Pro Fudemus, n.o., o dotáciu na rok 2021, v sume 600 €.
Uznesenie OZ č. 57/2020.
OZ schválilo žiadosť Miestnej organizácie Matice Slovenskej, o dotáciu na rok 2021, v sume 1.000 €.
Uznesenie OZ č. 58/2020.
OZ schválilo žiadosť poľovníckeho združenia Vetrolom, o dotáciu na rok 2021, v sume 750 €.
Uznesenie OZ č. 59/2020.
OZschválilo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, o dotáciu na rok 2021, v sume 500 €.
Uznesenie OZ č. 60/2020.
OZ prerokovalo a schválilo žiadosť poľovníckeho združenia Prútnik, o dotáciu na rok 2021, v sume 750 €.

V Pustých Úľanoch, dňa 16.12.2020
Ing. Henrich Čambál,
Starosta obce Pusté Úľany
overovatelia :
p. Branislav Bednarčík
Ing. Drahomír Géc.
.

