
                  Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 
 
 

                                Z á p i s n i c a 
    z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 

 
 

Dátum konania :  11. septembra  2013 o 18.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Vivodík Peter sa ospravedlnil, p. Šípková príde 
neskôr. 
 
Program :  1. Otvorenie zasadnutia 

        2. Kontrola plnenia uznesení 
        3. Interpelácia poslancov 
     4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
     5. Zmeny a doplnky územného plánu obce 

                6. Výstavba chodníka v obci 
                7. Rôzne 
                8. Diskusia 
                9. Návrh na uznesenie 
        10. Záver 
 
1. Otvorenie 
 

   Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol  starosta 
obce Ing. Tomáš Nemeček, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne 
dal hlasovať za program. 
 

Hlasovanie :  za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                Uznesenie B/13/2013 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Ľubomír Jankovič a p. Pavol Vivodík 
  

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

  Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia, prijaté uznesenia sa plnia.  
 

3. Interpelácia poslancov 
 

    V tomto bode nik nevystúpil. 
 

4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
 

   Kontrolórka obce p. Kolláriková oboznámila prítomných o vykonaných kontrolách : 
Kontrola výdavkov na PH a služobné vozidlo za rok 2012, Kontrola výdavkov za 
rekonštrukciu MŠ, Námatková kontrola pokladne. 
 

Správy o vykonaných kontrolách tvoria prílohu zápisnice. 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 



 Uznesenie A/13/2013 – OZ berie na vedomie Správy o vykonaných kontrolách 
kontrolórky obce. 
 
Kontrolórka obce p. Kolláriková navrhla, aby všetky organizácie, ktoré dostanú dotáciu vo 
forme bežného transferu, túto vyúčtovali vždy do konca februára nasledujúceho roku. 
 

Starosta dal hlasovať za návrh. 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

 Uznesenie B/13/2013 – OZ schvaľuje, aby jednotlivé organizácie, vyúčtovali  
poskytnutú dotáciu do konca februára nasledujúceho roka. 
 
Ďalejvystúpil p. Hudák, ktorý poukázal na skutočnosť, že TJ Družstevník Pusté Sady 
nevyúčtovala poskytnutú dotáciu za rok 2012, na čo starosta obce odpovedal, že vyzve 
štatutárov klubu na bezodkladné vyúčtovanie dotácie za rok 2012 do konca septembra 2013. 
 

Na záver tohto bodu starosta obce navrhol schváliť odmenu kontrolórke obce za rok 2012 
v sume 138,50 Eur, t.j. 30% z jej ročného platu za rok 2012. 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                 Uznesenie B/13/2013 – OZ schvaľuje  odmenu kontrolórke obce za rok 2012 
 v sume 138,50 Eur. 
 
5. Zmeny a doplnky územného plánu obce 
 

    Prišla poslankyňa p. Šípková. 
     V úvode tohto bodu Ing. Halabrínová informovala prítomných o celom procese realizácie 
Územného plánu obce Pusté Sady – Zmeny a doplnky č. 2/2013. 
 

    Starosta obce oboznámil prítomných -  Obvodný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej 
politiky, odd. územného plánovania preskúmal návrh ,,Územného plánu obce Pusté Sady – 
zmeny a doplnky 2/2013 a odporúča OcZ Pusté Sady schváliť predložený ÚPO-zmeny a 
doplnky č. 2/2013.  
     Ďalej starosta obce prečítal prítomným návrh VZN č. 2/2013 k schválenému Územnému 
plánu obce Pusté Sady – záväzná časť a následne dal hlasovať. 
     
  Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

 Uznesenie B/13/2013 – Obecné zastupiteľstvo 
 

1.  schvaľuje ,,Územný plán obce Pusté Sady – Zmeny a doplnky č. 2/2013“ v celom   
     rozsahu 
2.  uznáša sa  na VZN obce č.2/2013,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného  
     plánu obce 
3.  ukladá starostovi zabezpečiť zverejnenie schválenej záväznej časti   
     územnoplánovacej dokumentácie a uloženie dokumentácie podľa § 28 stavebného 
     zákona do 3 mesiacov  
 
6. Výstavba chodníka v obci 
 

     Starosta obce informoval prítomných, že vo vestníku vyšiel termín výberového konania 
na zákazku ,,Revitalizácia obce Pusté Sady” na 30.09.2013. 



Obec vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zastupuje 
verejne spôsobilá osoba p. Mgr. Eva Princová, PREVAX s.r.o., Trnava. 
 
 
7. Rôzne 
 

Starosta obce informoval :  
 

- Uskutočnilo sa stretnutie starostu so zástupcmi RaVODu Pata na základe sťažnosti občanov 
– písomný záznam tvorí prílohu tejto zápisnice, 
 

- Rekonštrukcia kríža na cintoríne – kríž sa zdemontuje v novembri a dá sa dodávateľovi na 
rekonštrukciu po stretnutí poslancov OcZ Pusté Sady s reštaurátorom na mieste, 
 

- Plánujeme opraviť výtlky na ceste pri COOP Jednote z finančných prostriedkov, ktoré sme 
dostali od ObÚ Galanta, úsek cestnej dopravy, 
 

- Cez prázdniny sa uskutočnila na Materskej škole výmena okien a rekonštrukcia vstupnej 
chodby do budovy. 
 
8. Diskusia 
 

starosta obce      – 15.septembra 2013 ,,Hodové popoludnie s Róbertom Kazíkom”, 
                                                Kolotoče. 
 

poslanec p. Hudák – informoval o výstave ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa konala 7.-8. 
septembra 2013. Vyhodnotenie výstavy sa uskutoční na výročnej schôdzi zväzu záhradkárov. 
 
p. Oberhauser, predseda miestnej organizácie Matice slovenskej – informoval o folklórnych 
slávnostiach, ktoré sa konali dňa 20. júla 2013. 
                     
9. Návrh na uznesenie                         
 
 

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/13/2013 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

 
10. Záver 
 

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing.  Tomáš Nemeček 
s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 

V Pustých Sadoch 17. septembra 2013 
 
 

Zapísala: Alena Trubačová 
  
            Ing. Tomáš Nemeček 
               starosta obce 
 
 p. Ľubomír Jankovič                                                                          p. Pavol Vivodík 
 overovateľ zápisnice                                           overovateľ zápisnice 



 
 


