
                     Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 
 
 

                       Z á p i s n i c a 
    z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
 

Dátum konania :  18. marca  2014 o 18.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Šípková Júlia a p. Vivodík Peter sa ospravedlnili. 
 
Program :  1. Otvorenie zasadnutia 

2.   Kontrola plnenia uznesení 
3.   Interpelácia poslancov 
4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
5.   Správa o činnosti riaditeľky ZŠ Pusté Sady 

           6.   Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014 
           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/15/2014 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Darina Szerencsésová 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 predniesla celkovú Správu o vykonaných kontrolách za 
rok 2013 
Správa o vykonaných kontrolách za rok 2013tvoria prílohu zápisnice. 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

 Uznesenie A/15/2014 – OZ berie na vedomie Správu o vykonaných kontrolách 
kontrolórky obce za rok 2013  



5. Správa o činnosti riaditeľky ZŠ Pusté Sady     
 

    Riaditeľka ZŠ Pusté Sady p. Ivana Zacharová Mgr. predniesla prítomným Správu o 
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 a Plán práce školy na školský rok 
2013/2014 

 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/15/2014 – OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2012/2013 a Plán práce školy na školský rok 2013/2014. 
 

 
 6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014 
 

Starosta obce oboznámil prítomných : 
− firma AVA-stav Galanta začne II. etapu prác na chodníku v obci v priebehu apríla 

t.r., od čísla domu 79 smer na Zemianske Sady, 
− kríž na citnoríne bude hotový a osadený na miestnom cintoríne v priebehu apríla t.r., 

bude potrebné okolo dorobiť zemné práce, zámkovú dlažbu, 
− do 31.3.2014 bude podaná žiadosť o dotáciu na MF SR – zateplenie Materskej školy, 

zníženie energetických nákladov, 
− ohľadom 12-bytovky bude pracovné stretnutie s obhliadkov rôznych bytových 

domov, projekt s návrhom ukážok bytových domov vypracovali projektanti Ing. 
Ladislav Chatrnúch a Ing. Tomáš Lenčšéš, ktorí projektovali aj chodníky, 

− minulý rok sme podali projeky na dotáciu  – Rozvoj vidieka – rekonštrukcia ihriska v 
Materskej škole a  Bezpečnostný kamerový systém v obci -čakáme na vyhodnotenie 
týchto projektov. 

 

7. Rôzne 

 

Starosta obce informoval :  
 

− stretol sa s vdp. farárom Kunom – blíži sa 1.sv. prijímanie a ozvučenie v kostole 
vypadáva, starosta sa dohodol  s vdp. farárom, že nájdu riešenie, 

− kaplnka je cirkevný majetok, bola by potrebná celková rekonštrukcia, ale t.č. je 
potrebné opraviť zvody – ktoré sa  odtrhli vplyvom nepriaznivého počasia, 

− so zástupcmi RaVODu Pata bola podpísaná dohoda o spoluúčasti na čistení tzv. 
družstevnej ulice, 

− povodie Váhu čistí potok za obcou, vyčistili a vybagrovali aj melioračný kanál,  
− v obcie sa uskutočnili kultúrno-spoločenské akcie – Obecná zabíjačka, X. 

Reprezentačný ples, Pochovávanie basy a výročné členské schôdze. Pri tejto 
príležitosti sa starosta obce poďakoval svojim pracovníčka p. Vivodíkovej, p. 
Trubačovej a p. Viskupovej Alene za spoluprácu na týchto akciách. 

 
8. Diskusia 

 

V tomto bode nik nevystúpil. 
                     
9. Návrh na uznesenie                         
 
 

Návrh na uznesenia prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 



  Uznesenie B/15/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

10. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 19. marca 2014 
 
 

Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
           Ing. Tomáš Nemeček 
                  starosta obce 
 
 p. Darina Szerencsésová                                                                      p. Pavol Vivodík 
   overovateľ zápisnice                                             overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


