
                      Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 
 
 

                      Z á p i s n i c a 
    zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
 

Dátum konania :  24. júna 2014 o 18.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Vivodík Pavol sa ospravedlnil, príde neskôr 
 
Program :  1. Otvorenie zasadnutia 

2.   Kontrola plnenia uznesení 
3.   Interpelácia poslancov 
4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
5.   Správa o výsledku výberového konania na riaditeľov ZŠ a MŠ 

           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, privítal hostí Mgr. Zacharovú Ivanu a Mgr. Oborákovú Moniku 
a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne dal hlasovať za program. 

 

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

 

                Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Ľuborír Jankovič a p. Peter 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 plán kontrolnej činnosti na II. polrok  2014. 
  Ďalej p. Kolláriková oboznámila prítomných s finančnou správou za rok 2013, prečítala    
vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2013 a doporučuje OcZ prijať 
Záverečný účet za rok 2013 bez výhrad. 

 

Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 

 

              Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje   b e z    v ý h r a d  Záverečný účet obce 
Pusté Sady za rok 2013. 

 

Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.



Starosta obce navrhol schváliť odmenu kontrolórke obce za rok 2013 v sume 136 Eur, t.j. 
30% z jej ročného platu za rok 2013. 

 

Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje  odmenu kontrolórke obce za rok 2013  
 v sume 136 Eur. 
 
5. Správa o výsledku výberového konania na riaditeľov ZŠ a MŠ 
 

   Prišiel poslanec p. Pavol Vivodík. 
  Starosta obce oboznámil prítomných o priebehu a výsledku výberového konania na 
obsadenie  funkcie riaditeľa Materskej školy v Pustých Sadoch a riaditeľa Základnej školy v 
Pustých Sadoch. Výberové konania sa uskutočnili  dňa 18.06.2014. Za riaditeľku Materskej 
školy v Pustých Sadoch bola Radou školského zariadenia zvolená Mgr. Oboráková Monika. 
Za riaditeľku Základnej školy v Pustých Sadoch bola Radou školy zvolená Mgr. Zacharová 
Ivana.  
    Novozvolené riaditeľky Mgr. Oboráková a Mgr. Zacharová predniesli svoje plány a ciele 
do budúcnosti. 

 

          Uznesenie C/16/2014 – OZ berie na vedomie  správu o výsledku výberového konania 
na riaditeľov ZŠ a MŠ. 

 

     Zápisnice z výberového konania tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 
6. Výstavba v obci Pusté Sady na rok 2014 
 

-   Firma AVASTAV dokončila chodník v našej obci. 
    Preberací protokol tvorí prílohu zápisnice. 
 

- Rekonštrukcia kríža na miestnom cintoríne je ukončená – ešte sa urobí okolie kríža zo 
zámkovej dlažby. 
 

- Podali sme projekt na rekonštrukciu Materskej školy – zateplenie, zníženie energetických 
nákladov – čakáme, či bude úspešný. 
 

- Projekt Rozprávkové ihrisko v Materskej škole bol úspešný a získali sme dotáciu 5000 Eur.  
Zákazka sa zadala na základe verejného obstarávania firme KUPAS s.r.o, Svinná. Realizácia 
prebehne počas letných prázdnin. 
 

- Spracováva sa projekt na rekonštrukciu objektu TJ – názov projektu Športovo-komunitné 
centrum, projekt treba podať do 31.07.2014 
 

p. Szerencsésová – spýtala sa, či bude pokračovať chodník na cintoríne – starosta odpovedal, 
že do budúcna určite 
 

p. Vivodík Pavol – spýtal sa na bytovú výstavbu – starosta odpovedal, že tento rok sa vybaví 
územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie 
 
7. Rôzne 
 

Starosta obce predniesol : na schválenie Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného 



obecného úradu stavebného zo dňa 10.03.2003. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje  Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení 
spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003. 
 

Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 tvorí 
prílohu zápisnice, 
 

                             -  ponuku Okresného úradu Trnava na odpredaj prebytočného majetku 
štátu. Ide o RD v obci Pusté Sady číslo 101 za cenu 5050,43 Eur. Následne dal starosta 
hlasovať. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                 Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje  odkúpenie rodinného domu súp. č. 101 na 
parc. č. 373/8 s príslušenstvom za cenu 5050.43 Eur. 
 

 
-  Starosta obce oboznámil prítomných, že podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí sa musí zvoliť počet volebných obvodov, počet poslancov pre 
budúce volebné obdobie a v akom rozsahu bude starosta obce vykonávať funkciu. 
 

Starosta dal hlasovať za1 volebný obvod. 

 

Hlasovanie za 1 volebný obvod:  za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

                Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje  pre Obec Pusté  Sady 1 volebný obvod . 
 
-    Poslanci OcZ sa zhodli na tom, že sa nebude meniť celkový počet poslancov.      
 

                Uznesenie A/16/2014 – OZ konštatuje, že pokiaľ ide o celkový počet poslancov, 
naďalej bude platiť počet určený uznesením B/31/2010 zo dňa 17.8.2010, t.j. 7 poslancov. 
 
Hlasovanie za vykonávanie funkcie starostu obce v celom rozsahu  pre budúce volebné 

obdobie :  za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

             Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje  podľa § 11 ods. 4 písm. i/zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce 
Pusté Sady vykonávať funkciu v celom rozsahu.    
 
 

-   Starosta obce oboznámil prítomných, že Zákon NRSR 253/1994 Z.z. v znení neskorších 
predpisov stanovuje OcZ opätovne raz ročne prerokovať plat starostu.  
Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok podľa §3 ods. 1 zák. 
č. 253/1994 Z. z. a násobku podľa §4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z., t. j. suma: 1359,60 €, 
podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 45%/zostáva nezmenené/ o sumu 611,82 €. 
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor na sumu 1972,- Eur. 
 

Hlasovanie za schválenie platu starostu obce v sume 1972 Eur s účinnosťou od 1.1.2014 :   



za 7, proti 0, zdržal sa 0 

 

             Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje plat starostu obce Pusté Sady s účinnosťou od 
01.01.2014 podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume 1972,-Eur 
mesačne. 
 

 
-      Starosta obce informoval prítomných, že bol na základe § 6 ods. 8 zákona NR SR č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovaný Program 
odpadového hospodárstva obcí združenia ,,Komplex” na roky 2011 – 2015.      
 
Hlasovanie za schválenie POH obcí združenia Komplex na roky 2011-2015:  za 7, proti 0, 

zdržal sa 0 

 

        Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje Program odpadového hospodárstva obcí 
združenia ,,Komplex” na roky 2011 – 2015.      
 
 

TJ Družstevník – prezident podal prihlášku do regionálnej súťaže 
 
Kostol Pusté Sady – ozvučenie v kostole zhotoví p. Šípka zdarma, obec uhradí náklady na 
materiál v sume 2000 Eur. 
 
-    Na záver tohto bodu starosta informoval o plánovaných kultúrno-spoločenských akciách :  
5.7.2014   Družobný deň obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka 
              12.7.2014   Družba Martinice / futbal/ 
              19.7.2014   Družba Liptovská Osada 
        podľa počasia   kúpalisko Vincov les  
                                 futbalová prípravka pre najmenšie deti 
                                 tenisová prípravka pre najmenšie deti 
 

8. Diskusia 

 

V tomto bode vystúpili : p. Jankovič s otázkou na zlý technický stav budovy kaplnky – 
starosta odpovedal, že bude hladať možnosti spolupráce s Rímsko-katolíckou cirkvou, 
nakoľko kaplnka je ich majetok. 
                         
9. Návrh na uznesenie                         

 
 

Návrh na uznesenia prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/16/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

 
 
 
 
 



 
10. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 03. júla 2014 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


