
Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 
 
                                          Z á p i s n i c a 
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 

 
Dátum konania :  24. februára 2015 o 18.00 hodine 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1./   Otvorenie zasadnutia 
2./   Kontrola plnenia uznesení 

3./   Interpelácia poslancov 

4./   Správa  kontrolórky obce 
5./   Investičné akcie na rok 2015 

6./   Rôzne 
7./   Diskusia 

8./   Návrh na uznesenie 
9./   Záver 

 

1.Otvorenie 
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol 
starosta obce Tomáš Nemeček. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
Zapisovateľkou bola určená p. Helena Vivodíková 
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Júlia Šípková a p. Darina Szerencsésová 
           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/14/2015 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 
2.Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia – prijaté uznesenia sa plnia. 
 
3.Interpelácia poslancov 
V tomto bode z poslancov nik nevystúpil. 
 
           4.Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
           Pani Kolláriková  predniesla rozsiahlu  správu o vykonaných kontrolách v obci  za      
           za rok 2014. 
           Správy o vykonaných kontrolách tvoria prílohu zápisnice. 



            
           
          5.Investičné akcie na rok 2015 
           Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o  aktivitách, 

   ktoré boli do tohto času vykonané a ďalších krokoch, ktoré nasledujú : 
   
  Rekonštrukcia vodovodu: 
V obci od februára 2015 prebiehajú rekonštrukčné práce na vodovodnej sieti,      ktoré 
realizuje a financuje Západoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. 
V prvej etape prebieha výmena hlavného vodovodného potrubia a v druhej etape  prebehne 
výmena vodovodných prípojok do domácností. 
Práce by mali byť ukončené 9.,10./2015. Keďže sa jedná o veľký zásah do zeleného    pásu 
, v ktorom je umiestnený rigol a jestvujúci chodník, očakávame od investora realizačných 
prác, že po skončení prác , bude daný úsek daný do pôvodného stavu. 
Výstavba nájomných bytov: 
Obec Pusté Sady schválila na svojom I.zasadnutí dňa 25.11.2014  výstavbu  nájomných 
bytov. 

Na základe Územného rozhodnutia zo dňa  3.2.2015  sa jedná o dva bytové domy s                                            
počtom bytov 21. V tomto období sa pripravuje stavebné povolenie, ktoré vybavuje  
firma TINAMA s.r.o. 

 
 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa: 0 
 
 Uznesenie  B/15/2015 -  OZ schvaľuje výstavbu dvoch nájomných bytových domov s 

počtom 21 bytov. 
 

         6.Rôzne 
          Starosta obce informoval prítomných s kultúrno-spoločenskými akciami v obci za                      
          I. polrok 2015: 
    - XI. Reprezentačný ples 
    - Pochovávanie basy 
    - Stavanie mája 
    - Deň matiek 
    - Deň detí 
                        
           7.Diskusia 
           V tomto bode nik nevystúpil. 

 

8.Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p.Helena Vivodíková 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0 

 
           Uznesenie B/16/2009 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 

 
 

 



11.Záver 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Tomáš Nemeček 
s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
           V Pustých Sadoch 23.4.2015 
 
Zapísala: Helena Vivodíková 
 
  
                                                  Ing.   Tomáš Nemeček 
                                                     starosta obce 
 
    Júlia Šípková                                                                    Darina Szerencsésová 
overovateľ zápisnice                                                            overovateľ zápisnice 
 
 


