
               Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 
 
 

                              Z á p i s n i c a 

    zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 

 
 

Dátum konania :  03. decembra  2013 o 18.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny. 
 
Program :  1. Otvorenie zasadnutia 

        2. Kontrola plnenia uznesení 
        3. Interpelácia poslancov 
     4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
     5. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2014 

                6. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2014 
     7. Výstavba nájomných bytov v obci Pusté Sady na rok 2014 
                8. Rôzne 
                9. Diskusia 
              10. Návrh na uznesenie 
          11. 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: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Daniela Drahovská a p. František Hudák 
  

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 za rekonštrukciu MŠ v roku 2013, Kontrola uznesení zo zasadaní OZ a 
ich plnenie v roku 2013, Analýza bežného transferu ,,TJ Družstevník Pusté Sady za rok 
2011, Analýza bežného transferu ,,TJ Družstevník Pusté Sady za rok 2012. 
 

Správy o vykonaných kontrolách tvoria prílohu zápisnice. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

 Uznesenie A/14/2013 – OZ berie na vedomie Správy o vykonaných kontrolách 



kontrolórky obce. 
 
5. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2014     
 

    Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  - VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľností. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľností pre 
rok 2014. 
 

   -  VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  VZN č. 4/2013 o  miestnych daniach a 
miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady pre rok 2014. 
 
 
 6. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2014 
 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2014 a  
s požadovanými dotáciami miestnych organizácií : 
 

a, Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Pusté Sady – žiadosť  3.000 Eur 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  dotáciu pre miestnu organizáciu Jednoty 
dôchodcov Slovenska  Pusté Sady v sume 3.000 Eur. 
 

b, Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Pusté Sady – žiadosť 2.000 Eur 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  dotáciu pre Slovenský zväz záhradkárov, 
základná organizácia Pusté Sady v sume 2.000 Eur. 
 

c, Miestny odbor Matice slovenskej v Pustých Sadoch – žiadosť 2.200 Eur, 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  dotáciu pre Miestny odbor Matice 
slovenskej v Pustých Sadoch v sume  2.200 Eur. 
 

c, Telovýchovná jednota Družstevník Pusté Sady – žiadosť 5.000 Eur 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  dotáciu pre Telovýchovnú jednotu 
Družstevník Pusté Sady v sume 5.000 Eur. 
 
 

   Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  
obce Pusté Sady na rok 2014 v celom rozsahu.   
 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce P. Sady pre rok 2014:  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 



                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  rozpočet obce Pusté Sady na rok 2014.  
 

 
    Na záver tohto bodu vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných o ukončenom 
audite za rok 2012 a prečítal správu nezávislého audítora – Ing. Edita Jarošová, evid.č.lic. 
SKAU 751, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0     
 

                Uznesenie A 14/2013 – OZ berie na vedomie  správu nezávislého audítora. 
 

6. Výstavba nájomných bytov 
 

     Starosta obce informoval prítomných, o výstavbe nájomných bytov – jednalo by sa o 12-
bytovú jednotku v areáli Základnej školy Pusté Sady. 
Firma, ktorá by byty stavala zafinancuje celý projekt zo ŠFRB. 
 

Hlasovanie za schválenie výstavby nájomných bytov v obci Pusté Sady:   za 7,  proti 0,  

zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  výstavbu nájomných bytov v obci Pusté 
Sady. 
 
7. Rôzne 
 

Starosta obce informoval :  
 

- Firme AVA-stav Galanta sa po trojtýždňovej výstavbe chodníka tento týždeň podarilo 
dokončiť chodník v strede obce. V roku 2014 sa bude realizovať časť chodníka od Paty po 
kostol a časť od č.d. 79 po koniec obce smerom na Zemianske Sady. 
Za prvú zrealizovanú etapu bude treba do konca roka 2013 uhradiť finančné prostriedky 
podľa skutočnej zrealizovanej výmery výstavby. 
 

Hlasovanie za schválenie uhradenia financií za prvú etapu zrealizovaného chodníka  
v obci:  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  úhradu financií za prvú etapu 
zrealizovaného chodníka. 
 

 

- Rekonštrukcia kríža na cintoríne – prišla ponuka zo Serede od p. Sojku, ponúkol nám 
štúdiu v sume 4.900 Eur za reštaurovanie, druhá ponuka je od reštaurátora p. Prievozníka zo 
Šúroviec v sume max. 2.200 Eur. 
 

Hlasovanie za schválenie reštaurátorských prác kríža na cintoríne reštaurátorom p. 
Prievozníkom zo Šúroviec v sume do 2.200 Eur:  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  reštaurátorské práce kríža na miestnom 
cintoríne reštaurátorom p. Prievozníkom zo Šúroviec v sume do 2.200 Eur. 
 
- Čiastočná rekonštrukcia Materskej školy – nákup doplnenia sortimentu do školskej jedálne 
v MŠ -plynový sporák, pracovný stôl, nástenná skriňa, digestor -  firma Gastro Galaxy 
Prešov vypracovala ponuku v sume cca 4.245 Eur. 
 

Hlasovanie za zakúpenie nerezového vybavenia do kuchyne MŠ ŠJ od firmy Gastro 
Galaxy Prešov v sume do 4.245 Eur: za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 



             Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  zakúpenie nerezového vybavenia do 
kuchyne MŠ ŠJ od firmy Gastro Galaxy Prešov v sume do 4.245 Eur. 
 
 
- ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch si dala žiadosť o dofinancovanie chodu školy v 
Zemianskych Sadoch v sume 650 Eur. 
Hlasovanie za schválenie dofinancovania chodu školy v Zemianskych Sadoch v sume 650 
Eur:  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje  dofinancovanie chodu školy v Zemianskych 
Sadoch v sume 650 Eur.  
 

 

8. Diskusia 
 

V tomto bode nik nevystúpil. 
                     
9. Návrh na uznesenie                         
 
 

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

              Uznesenie B/14/2013 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

 

10. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 10. decembra 2013 
 
 

Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
       Ing. Tomáš Nemeček 
             starosta obce 
 
 p. Daniela Drahovská                                                                      p. František Hudák 
 overovateľ zápisnice                                       overovateľ zápisnice 

 
                          


