
 
     Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                    Z á p i s n i c a 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  25. novembra 2014 o 18.00 hodine 
 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  1. Otvorenie zasadnutia 
         2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
         3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
      4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
     5.  Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 
     6.  Schválenie programu zasadnutia 
        7.  Vystúpenie novozvoleného starostu 
        8.  Voľba zástupcu starostu 
        9.  Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2015 
      10.  Schválenie VZN obce Pusté sady na rok 2015 
      11.  Rôzne 
      12.  Diskusia 

       13.  Schválenie uznesenia 
      14.  Záver 

 

1. Otvorenie 
 

  Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol staronový 
starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, ktorý oboznámil prítomných  s programom zasadnutia. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

    Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová 
 

    Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Daniela Drahovská a p. Pavol Vivodík   
 

3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
 

   Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce prečítala predsedníčka miestnej volebnej 
komisie p. Lenka Hornáková. Zápisnica miestnej volebnej komisie o voľbách do OcZ a 
voľbách starostu obce tvorí prílohu zápisnice. 
 

                 Uznesenie A/1/2014 – OZ berie na vedomie 
                                                      výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 
 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 

    Zvolený starosta obce Ing. Tomáš Nemeček zložil sľub starostu obce. 
 

                Uznesenie B/1/2014 – OZ konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Tomáš 
Nemeček zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Podpísaný sľub starostu obce tvorí 



prílohu zápisnice. 
 
 
5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 
 

   Poslanci obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady zložili sľub do rúk zvoleného starostu 
obce Ing. Tomáša Nemečka. Podpísaný sľub poslancov OcZ tvorí prílohu zápisnice. 
 

   Uznesenie B/1/2014 – OZ konštatuje, že 
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva : Daniela Drahovská, František Hudák, Ľubomír Jankovič, Darina 
Szerencsésová, Júlia Šípková, Pavol Vivodík, Peter Vívodík . 
 

6. Schválenie programu zasadnutia OcZ obce Pusté Sady 
 

   Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček oboznámil prítomných s programom zasadnutia a 
následne dal hlasovať. 
 

Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                               Uznesenie A/2/2014 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 

   V tomto bode vystúpil novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Nemeček so svojim 
príhovorom. 
   Uznesenie B/2/2014 – OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného 
starostu obce. 
 

8. Voľba zástupcu starostu 
 

   Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček menoval za zástupkyňu starostu p. Júliu Šípkovú, ktorá 
získala vo voľbách najviac hlasov. 
 

     Starosta obce ďalej navrhol poveriť poslankyňu OcZ p. Júliu Šípkovú zvolávaním a 
vedením zasadnutí OcZ v prípadoch  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 

Hlasovanie : za: 6, proti: 0, zdržali sa: 1,  
 

    Uznesenie D/2/2014 – OZ poveruje poslankyňu Júliu Šípkovú 
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch  podľa § 12 ods. 2 
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

9. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2015 
 

   Starosta obce predniesol návrh rozpočtu a nasledovné žiadoti o schválenie :   
 

– Žiadosť ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch o finančný príspevok v sume 2000 Eur na 
zakúpenie spotrebného materiálu. 

 

Návrh  poslancov 1000 Eur. 
 



Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                               Uznesenie B/3/2014 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre ZŠ s MŠ 
Zemianske Sady v  sume 1000 Eur na zakúpenie spotrebného materiálu. 
 

– Žiadosť TJ Družstevník Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť pre rok 2015 v 
sume 8000 Eur. 

Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                    Uznesenie B/4/2014 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre TJ Družstevník 
Pusté Sady na rok 2015 v sume 8000 Eur. 
 

– Žiadosť Jednoty klubu dôchodcov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v sume 
3000 Eur na rok 2015. 

 

Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                   Uznesenie B/5/2014 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Jednotu klubu 
dôchodcov v Pustých Sadoch na rok 2015 v sume 3000 Eur. 
 

– Žiadosť MO Matice slovenskej Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v roku 
2015 v sume 2300 Eur. 

 

Návrh poslancov 1000 Eur. 
 

Hlasovanie :  za: 4, proti: 0, zdržali sa: 3, 
 

                  Uznesenie B/6/2014 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre MO Matice 
slovenskej Pusté Sady na rok 2015 v sume 1000 Eur. 
 

– Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť 
v roku 2015 v sume 2000 Eur. 

 

Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                 Uznesenie B/7/2014 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz 
záhradkárov Pusté Sady na rok 2015 v sume 2000 Eur. 
 

– Žiadosť Základnej školy v Pustých Sadoch o finančný príspevok na činnosť turistické 
klubu pri ZŠ v roku 2015 v sume 1000 Eur. 

 

Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

                 Uznesenie B/8/2014 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre turistický klub pri 
ZŠ v Pustých Sadoch na rok 2015 v sume 1000 Eur. 
 
Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  
obce Pusté Sady na rok 2015 v celom rozsahu.   
 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce P. Sady pre rok 2015:  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/9/2014 – OZ schvaľuje  rozpočet obce Pusté Sady na rok 2015. 
 

10. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2015 
 

   Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  - VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností. 
 



Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

     Uznesenie B/10/2014 – OZ schvaľuje  VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností pre rok 
2015. 
 

   -  VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

      Uznesenie B/11/2014 – OZ schvaľuje  VZN č. 3/2014 o  miestnych daniach a miestnom 
poplatku za KO a drobné stavebné odpady pre rok 2015. 
    
11. Rôzne 
 

    V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných : 
– o výmene vodovodného potrubia na hlavnej trase Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté 

Sady v roku 2015, 
– o podaní žiadosti o zápis kaplnky do zoznamu pamiatok 
– o ukončenom audite za rok 2013 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 12/2014 – OZ berie na vedomie  správu nezávislého audítora. 
 

12. Diskusia 
 

      Následne vystúpili s príhovormi hostia Ing. Roman Súkenník - starosta obce Zemianske 
Sady,  p. Helena Mesárošová - starostka obce Šalgočka, Ing. Serenčéš – riaditeľ Komplex-
odpadová spol., Mgr. Ivana Zacharová – riaditeľka ZŠ Pusté Sady a Mgr. Monika Oboráková 
– riaditeľka MŠ Pusté Sady. 
 

13. Schválenie uznesenia 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

         Uznesenie B/13/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

14. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 28. novembra 2014 
 
 

Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                   starosta obce 



p. Daniela Drahovská                                           p. Pavol Vivodík   
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 
                             
  


