Uznesenia
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany
zo dňa 18.12. 2012
Uznesenie č. 97/2012
OZ schválilo návrh programu 11. zasadbnutia
Uznesenie č.98/2012
OZ schválilo za zapisovateľku Z.Botlóovú a za overovateľov zápisnice p. Bc. Zlaticu Balážovú a Ing. Mateja
Kašubu.
Uznesenie č. 99/2012
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č.100/2012
OZ prerokovalo
VZN č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Pusté Úľany.
Návrh spoločných zmien : V čl.3. bod 2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo.
V čl.4 bod 3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v
predchádzajúcich rokoch a mieru spolufinancovania aktivít žiadateľom
(minimálne 10 % podiel
spolufinancovania z výšky celkových nákladov) .
V čl.4 bod 4. Žiadosť o poskytnutie dotácie právnická a fyzická osoba -podnikateľ predkladajú na obecný úrad
obce do 1.novembra predchádzajúceho roka.
V čl.4 bod 9. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická
osoba-podnikateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po
ich použití ,najneskôr však do 30. decembra kalendárneho roka.
V čl.4 bod 13. Poskytnutú dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné použiť len na:( napr.) a)
úhradu nákladov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny, ( doprava súkromnými dopravnými prostriedkami je
možná do výšky ceny verejného cestovného vrátane MHD) .
V čl.4 bod14. Dotácie sa neposkytujú na financovanie občerstvenia okrem občerstvenia dobrovoľníkov
vykonávajúcich brigádnickú činnosť vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce, na nákup darov
a suvenírov, na odmeny nad rámec odmien podľa predchádzajúceho bodu (13c).
V čl.6 bod 1. Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje obecné zastupiteľstvo v zmysle článku 3,odst.2 tohto
VZN.

Uznesenie č.101/2012
OZ prerokovalo a schválilo VZN č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Pusté
Úľany po doplnení pozmeňujúcich návrhov.
Uznesenie č.102/2012
OZ prerokovalo a schválilo spoločenským organizáciam ZO SZZP,Slovenský zväz záhradkárov, PZ Prútnik, PZ
Vetrolam , MO Matice slovenskej a PROFUDEMUS n.o., dotáciu z prostriedkov Obce Pusté Úľany vo výške
po 600.-€ PROFUDEMUS n.o., vo výške po 600.-€ , Športový klub ŠK TOP vo výške 13500.- € ..
Uznesenie č.103/2012
OZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/ 2012.

Uznesenie č.104/2012
OZ si vypočulo, prerokovalo a zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k rozpočtu na rok 2013.

Uznesenie č.105/2012
OZ prerokovalo a schválilo rozpočtet na rok 2013, ktorý bude doplnený v zmysle požiadaviek .
Uznesenie č.106/2012
OZ berie na vedomie pogramový rozpočtet na rok 2014-2015.
Uznesenie č.107/2012
OZ si vypočulo, prerokovalo a zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok
2013
.
Uznesenie č.108/2012
OZ poveruje predsedu komisie pre ŽP a ekológie p.Ing. Mariana Halmeša zistením ceny zánovnej radlice a
rozmetadla na zimnú údržbu pozemných komunikácií do 15.01.2013.

Uznesenie č.109/2012
OZ schválilo Dodatok k zmluve o dielo č.1 .na prípravu a realizáciu prác s CAMBAU spol. s r.o., v zastúpení
.Ing. H.Čambál , Záhradná 544/4, Pusté Úľany.
Uznesenie č.110/2012
OZ poveruje OcÚ oboznamovať občanov v miestnom rozhlase o tom ,že sú zverejnené VZN , verejné
výhlášky , rozhodnutia a pod. ,na tabuliach obce a na webovej stránke.
Hlasovania sa zúčastnilo 6 poslancov. Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 6 poslancov.

Uznesenie č.111/2012
OZ schválilo za členov do školskej rady p.Ing. Mariana Halmeša, PhD. ,DocPhD.Andreaj Démutha, Ing. Mateja
Kašubu, a Ing. Henricha Čambála..
Uznesenie č.112/2012
OZ schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 500.-€

Uznesenie č.113/2012

A. OZ schválilo podľa ustanovení čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 a , čl. 35 a čl. 68 Ústavy Slovenskej
republiky a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 a 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že stavba rekreačno -rezidenčného komplexu
v Pustých Úľanoch je významnou investíciou, ktorej , uskutočnenie je vo verejnom záujme a je pre
obec Pusté Úľany a okolité spádové oblasti regiónu mimoriadne významná a výnimočne
prospešná..
Prioritné kategórie :
rozvoj demografie
cezhraničnej spolupráce s nadnárodným dosahom
vytvorenie a dlhodobá udržateľnosť nových pracovných miest
•

trvaloudržateľný rozvoj vyvážený vzťah požiadaviek na kvalitné životné prostredie ľudí,
sociálne požiadavky a požiadaviky na hospodársky rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva,
ktorý uspokojuje potreby súčasnej generácie bez ohrozenia podmienok pre život budúcich

generácií.
•

Investícia sa považuje za verejnoprospešnú, ak súčasne spĺňa nasledujúce podmienky:
a) je súčasťou verejného technického vybavenia územia,
b) jej prevádzka je určená na uspokojovanie verejných potrieb,

c) je v územnom pláne označená
d) jej umiestnenie rieši územný plán zóny.
• investícia je určená na uspokojovanie verejných potrieb
Hlasovania sa zúčastnilo 6 poslancov. Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 6 poslancov.

B/ OZ schvaľuje
plánovaný investičný zámer ako prínos k zamestnanosti, ako aj celkového
hľadiska rozvoja hospodárstva regiónu obce Pusté Úľany. Zaroveň ukladá Starostke obce
vydať v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov investorovi
Worthington Group SK,s.r.o., s ú h l a s - akceptáciu na zriadenie významnej investície na
stavbu a vybudovanie rekreačno-rezidenčného komplexu v lokalite obce Pusté Úľany do 15
dní od spracovania Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany.
Hlasovania sa zúčastnilo 6 poslancov. Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 6 poslancov.
Uznesenie č.114/2012

OZ poveruje starostku obce na prípravu Nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom celého
športového areálu a priestorov PEGAS klubu so ŠK TOP Pusté Úľany, do budúceho
zastupiteľstva.,

Ing. Drahotína Šimeková
starostka obce Pusté Úľany

Overovatelia:
______________________
_______________________

