
Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady 
 

Z á p i s n i c a 
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 

 
Dátum konania : 10. decembra 2015 o 18.00 hodine 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny, p. Drahovská sa ospravedlnila 
 

Program : 1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Interpelácia poslancov 
4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2016 
6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2016 
7. Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠF RB 
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: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

Uznesenie B/33/2015 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Júlia Šípková a p. Peter Vívodík 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia – prijaté uznesenia sa plnia. 
 

3. Interpelácia poslancov 
 

Nik nevystúpil. 
 

4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
 

Kontrolórka obce p. Kolláriková predložila Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 
2016 – tvorí prílohu zápisnice. 
Starosta obce navrhol - prehodnotiť pracovný úväzok kontrolórky obce z doterajšieho 
4%-tného úväzku na 10-%-tný. 
 

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

Uznesenie B/34/2015 – OZ po prerokovaní predmetu návrhu schvaľuje 



v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce 0,1  t.j. 10 % 
pracovný úväzok, a plat hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v sume 110,00 Eur od 1.1.2016. 
 

Ďalej starosta obce doporučil schváliť odmenu kontrolórke obce za rok 2014. 
 

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

Uznesenie B/35/2015 – OZ schvaľuje odmenu kontrolórke obce Pusté Sady za rok 
2014 sume 135 Eur, t.j. 30 % z jej ročného platu za rok 2014. 
 

5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2016 
 

Pracovníčka OcÚ p. Vivodíková predniesola návrh rozpočtu a nasledovné žiadoti o 
schválenie :  
 

Žiadosť TJ Družstevník Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť pre rok 2016 v 
sume 8000 Eur. 
 

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

Uznesenie B/36/2015 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre TJ Družstevník Pusté 
Sady na rok 2016 v sume 8000 Eur. 
 

Žiadosť Jednoty klubu dôchodcov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v sume 
3000 Eur na rok 2016. 
Hlasovanie : za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

Uznesenie B/37/2015 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Jednotu klubu 
dôchodcov v Pustých Sadoch na rok 2016 v sume 3000 Eur. 
 

Žiadosť MO Matice slovenskej Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v roku 
2016 v sume – neuviedli, nechali na rozhodnutí OcZ. 
 

Návrh poslancov 1000 Eur. 
 

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

Uznesenie B/38/2015 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre MO Matice slovenskej 
Pusté Sady na rok 2016 v sume 1000 Eur. 
 

Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v 
roku 2016 v sume 2000 Eur. 
Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

Uznesenie B/39/2015 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz 
záhradkárov Pusté Sady na rok 2016 v sume 2000 Eur. 
 

Žiadosť Základnej školy v Pustých Sadoch o finančný príspevok na činnosť turistické 
klubu pri ZŠ v roku 2016 v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 



Uznesenie B/40/2015 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre turistický klub pri ZŠ v 
Pustých Sadoch na rok 2016 v sume 1000 Eur. 
 

Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať 
rozpočet obce Pusté Sady na rok 2016 v celom rozsahu.  
 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce P. Sady pre rok 2016: za 6, proti 0, zdržal sa 

0 
 

Uznesenie B/41/2015 – OZ schvaľuje rozpočet obce Pusté Sady na rok 2016. 
 

6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2016 
 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom - VZN č. 1/2015 o dani z 
nehnuteľností. 
 

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/42/2015 – OZ schvaľuje VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností pre rok 
2016. 
 

- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady, v ktorom sa zvyšuje daň za psa na 2 Eurá, poplatok za odpady na 10 
Eur/osoba/rok a dopĺňa sa sadzba poplatku drobného stavebného odpadu 0,0165 
Eur/kg. 
 

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/43/2015 – OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady pre rok 2016. 
 

- VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pusté Sady.  
 

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/44/2015 – OZ schvaľuje VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu 
detí do I. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pusté Sady.  
 

- VZN č. 4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v 
bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho 
bývania. 
 

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/45/2015 – OZ schvaľuje VZN č. 4/2015 o podmienkach a kritériách 
prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných 
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. 
 

7. Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠF RB 
 

Starosta obce predniesol OcZ nasledovné body na prehodnotenie a schválenie 
ohľadom investičnej výstavby Bytových domov ,,HORIZONT”. 



Body:  
1) účel, na ktorý sa požaduje podpora - kúpu 22 obecných nájomných bytov a kúpu 
príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov 
2) investičný zámer obce Pusté Sady realizovať kúpu 22 nájomných bytov ,,Bytové 
domy ,,HORIZONT“. A investičný zámer realizovať kúpu príslušnej technickej 
vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov 
3) spôsob financovania kúpy nájomných bytov v celkovej cene podľa návrhu kúpnej 
zmluvy 
4) spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti ( kanalizácia, prístupová 
komunikácia, parkoviská a verejné osvetlenie ) 
5) predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR 
na kúpu nájomných bytov 
6) predloženie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR na kúpu technickej vybavenosti 
7) zabezpečenie záväzku voči ŠFRB kupovanou nehnuteľnosťou – ,, Bytové domy 
,,HORIZONT“ 
8) záväzok dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru 
9) záväzok zriadiť záložné právo na nájomné byty 
10) záväzok obce Pusté Sady dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu 
11) vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce na rok 2016 
12) zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce na rok 2016 
13) zapracovať splátky úveru do rozpočtu obce 
14) Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou Tinama, s.r.o. 
 

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

Uznesenie B/45/2015 – OZ schvaľuje  
 

1) účel, na ktorý sa požaduje podpora - kúpu 22 obecných nájomných bytov  
,, Bytové domy ,,HORIZONT“- Bytový dom A - 13 b.j. a Bytový dom B - 9 b.j. 
a príslušná technická vybavenosť v obci Pusté Sady, postavených podľa projektovej 
dokumentácie spracovanej Ing. Ladislavom Chatrnúchom, overenej v stavebnom 
konaní – stavebné povolenie č. 77/9891/ÚPaSP 458/2015, zo dňa 24.8.2015, 
právoplatné zo dňa 31.8.2015, ktoré budú realizované na parcelách č. ,,reg. ,,C“ 83, 
84/6, 86/4, 86/3, 86/5, 1068, 1134 a na pozemku reg. ,,E“ parcela číslo 1083/100, 1418 
v kat. území Pusté Sady podľa účelu U413 v zložení: 
 

Bytový dom A – 13 b.j. 
I. NP byt A1 64,19 m2  
byt B1 51,03 m2 
byt C1 25,72 m2 
byt D1 25,97 m2 
byt E1 53,42 m² 
 

II. NP byt A2 64,07 m2 
byt B2 50,89 m2 
byt C2 50,87 m2 
byt D2 64,07 m² 
 



III. NP byt A3 64,07 m2 
byt B3 50,89 m2 
byt C3 50,87 m2 
byt D3 64,07 m2 
 

Bytový dom B – 9 b.j. 
 

I. NP byt A1 62,14 m2 
byt B1 48,95 m2 
byt C1 28,33 m2 
 

II. NP byt A2 62,02 m2 
byt B2 48,83 m2 
byt C2 62,02 m² 
 

III. NP byt A3 62,02 m2 
byt B3 48,85 m2 
byt C3 62,02 m2 
 

a kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov ( 
kanalizácia) zrealizovanej na pozemku parc. č. ,,reg. ,,C“ 83, 84/6, 86/4, 86/3, 86/5, 
1068, 1134 a na pozemku reg. ,,E“ parcela číslo 1083/100, 1418 v kat. území Pusté 
Sady, podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Ladislavom Chatrnúchom, 
overenej v stavebnom konaní – stavebné povolenie - SO 106 Dažďová kanalizácia č. 
OU-GA-OSZP-2015/004350/OV/SV, právoplatné dňa 7.10.2015, a prístupovej 
komunikácie, vrátane verejného osvetlenia, odstavné plochy zrealizované na pozemku 
parc. č. ,,reg. ,,C“ 83, 84/6, 86/4, 86/3, 86/5, 1068, 1134 a na pozemku reg. ,,E“ 
parcela číslo 1083/100, 1418 v kat. území Pusté Sady, podľa projektovej 
dokumentácie spracovanej Ing. Ladislavom Chatrnúchom, overenej v stavebnom 
konaní – stavebné povolenie č. 78/9890/ÚPaSP 457/2015, právoplatné dňa 31.8.2015.  
 

2) investičný zámer obce Pusté Sady realizovať kúpu 22 nájomných bytov ,,Bytové 
domy ,,HORIZONT“ podľa bodu 1 od spoločnosti TINAMA, s.r.o. Bošániho 9, 841 
01 Bratislava v zastúpení Milanom Bílikom, konateľom spoločnosti, IČO: 35 889 969, 
IČ DPH: SK 2021844440. A investičný zámer  realizovať kúpu príslušnej technickej 
vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov v ,,Bytové domy 
,,HORIZONT“ podľa bodu 1) od spoločnosti TINAMA, s.r.o. Bošániho 9, 841 01 
Bratislava v zastúpení Milanom Bílikom, konateľom spoločnosti, IČO: 35 889 969, IČ 
DPH: SK 2021844440, 
 

3) spôsob financovania kúpy nájomných bytov v celkovej cene podľa návrhu kúpnej 
zmluvy vo výške 1 035 800,00 EUR prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške  65% 
obstarávacej ceny t.j. 673 270,00 EUR. 
Dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 35% 
obstarávacej ceny t.j. 362 530,00 EUR a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu 
obce vo výške 0,00 EUR ( potrebných na dofinancovanie stavby ), 
 

4) spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti ( kanalizácia, prístupová 
komunikácia, parkoviská a verejné osvetlenie ) podmieňujúcej užívanie nájomných 
bytov v celkovej cene 99.116,00 Eur s DPH prostredníctvom dotácie z Ministerstva 



dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 42 630 EUR a vlastných 
zdrojov z rozpočtu obce vo výške 56 480 EUR. A ostatná technická vybavenosť 
Vodovodná prípojka v čiastke 1,00 EUR s DPH, STL plynofikačná prípojka v čiastke 
1,00 EUR s DPH, Požiarna nádrž v čiastke 1,00 EUR s DPH, Sadové úpravy 
a oplotenie v čiastke 1,00 EUR s DPH, Žumpa v čiastke 1,00 Eur s DPH, Príprava 
územia a búracie práce v čiastke 1,00 EUR s DPH, ktorá bude financovaná z rozpočtu 
obce. 
 

5) predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR 
na kúpu nájomných bytov v bytových domoch ,, Bytové domy ,,HORIZONT“ 
v rozsahu podľa bodu 3) 
 

6) predloženie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR na kúpu technickej vybavenosti 
v rozsahu podľa bodu 4) 
 

7) zabezpečenie záväzku voči ŠFRB kupovanou nehnuteľnosťou – ,, Bytové domy 
,,HORIZONT“- Bytový dom A – 13b.j. a Bytový dom B – 9 b.j. a príslušná technická 
vybavenosť a parcelami registra ,,C“ na LV č. 331 
- parc. č. 83 o výmere 273 m² - zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 84/6 o výmere 507 m² - zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 86/3 o výmere 1202 m² - zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 86/4 o výmere 51 m² - zastavané plochy a nádvoria 
- parc .č. 86/5 o výmere 1230 m² - zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1134 o výmere 2036 m2 - zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 1068 o výmere 813 m² - záhrady 
 

parcela registra ,,E“ parc. č. 1083/100 o výmere 813 m2 – trvalé trávne porasty  
parcely na LV č. 1308 parc. reg. ,,E“ 
- parc. č. 1418 o výmere 3852 m2 – ostatné plochy  
 

formou zriadenia záložného práva v prospech ŠFRB ( podľa znaleckého posudku )  
 

8)  záväzok dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru , 
najmenej však po dobu 40 rokov. 
 

9)  záväzok zázriadiť záložné právo na nájomné byty ( vrátane príslušných pozemkov 
a technickej vybavenosti) po ich kúpe v prospech ŠFRB a MDVRR SR. 
 

10) záväzok obce Pusté Sady  dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu ( 
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov), 
 

11) vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce na rok 2016 na spolufinancovanie 
kúpy nájomných bytov v bytovom dome vo výške  0,00 EUR a na kúpu príslušnej 
technickej vybavenosti vo výške 56 486 EUR. 
 

12) záväzok zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce na rok 
2016 
 



13) záväzok zapracovať splátky úveru do rozpočtu obce počas trvania zmluvného 
vzťahu so ŠFRB a zabezpečiť  splácanie poskytnutého úveru  počas celej doby jeho 
splatnosti. 
 

14)  Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou Tinama, s.r.o. so sídlom na Bošániho 
9, Bratislava 841 01, IČO: 35 889 969, v zastúpení Milanom Bílikom – konateľom 
spol.. Budúci predávajúci bude budúcim výlučným vlastníkom 22 bytových jednotiek, 
ktoré sa budú nachádzať v objekte ,,Bytové domy ,,HORIZONT“ – Bytový dom A –
 13 b.j. a Bytový dom B – 9 b.j. v obci Pusté Sady a príslušnej technickej vybavenosti 
k bytovým domom. 
 

Stavba  bytového domu a príslušná technická vybavenosť sa bude nachádzať na 
pozemkoch: 
- Par. reg. ,,C“ č. 83, 84/6, 86/4, 86/3, 86/5, 1068, 1134 zapísané na LV č. 331 
- Par. reg. ,,E“ č. 1083/100 zapísaná na LV č. 331 
- Par. reg. ,,E“ č. 1418 zapísaná na LV č. 1308 
 

Zapísané na LV č. 331 a LV č. 1308 k.ú. Pusté Sady, vedené Okresným úradom 
Galanta, katastrálny odbor. 
 

Podmienky zmluvy: 
- Zmluvu o budúcej zmluve je uzatvorená s firmou Tinama, s.r.o. so sídlom na 
Bošániho 9, Bratislava 841 01, IČO: 35 889 969, v zastúpení Milanom Bílikom – 
konateľom spoločnosti. 
- Kúpna cena bytových domov 1 035 800,00 EUR s DPH  
( slovom jedenmilióntridsaťpäťtisícosemsto EUR), 
- Zdroje krytia investície: úver zo ŠFRB 673 270,00 EUR s DPH, dotačné prostriedky 
z MDVRR SR na byty 363 530,00 EUR s DPH, vlastné zdroje na bytový dom vo 
výške 0,00 Eur,  dotácia na technickú vybavenosť 42 630,00 Eur s DPH a vlastné 
zdroje na obstaranie technickej vybavenosti 56 486 EUR s DPH, 
- Kúpa sa uskutoční po kolaudácii bytového domu a po poskytnutí prostriedkov na 
zaplatenie kúpnej ceny z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania  
a s podmienkou, že kolaudácia sa uskutoční v termíne do 1.10.2016, inak zmluva 
o budúcej zmluve zaniká, 
- Predloženie kúpnej zmluvy do 15.10.2016 a súhlas zastupiteľstva na podpis kúpnej 
zmluvy v zmysle podmienok Zmluvy o budúcej zmluve. 
 

8. Rôzne 
 

Starosta obce predniesol žiadosti o eurofondy, ktoré chceme podať – Rekonštrukcia 
autobusových zastávok v obci a Úprava verejných priestranstiev v obci. 
Následne dal hlasovať za podanie týchto žiadostí 
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/47/2015 – OZ schvaľuje podanie žiadostí – Projekty v rámci PRV 2014-
2020, Výzva č.:  13/PRV/2015  
pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,  



podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 
 

Aktivita 1: rekonštrukcia autobusových zastávok v obci, 
Aktivita 2: úprava verejných priestranstiev v obci 
 
Starosta oboznámil prítomných, že aby sa moholi podať tieto žiadosti, bolo potrebné 
dať vypracovať nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pusté 
Sady na roky 2015 – 2020, ktorého pracovná verzia bola k nahliadnutiu na Obecnom 
úrade, pre prípad možných pripomienkovaní. Následne dal hlasovať za schválenie 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/48/2015 – OZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Pusté Sady na roky 2015 – 2020. 
 

Na minulom zasadnutí OcZ bol uznesením B/31/2015 schválený spôsob prevodu 
vlastníctva nehnuteľnosti: pozemok v katastrálnom území Pusté Sady, vedený na LV 
č. 1308, parc. č. 263/100 -  ostaná plocha, o výmere: 988 m2, na nadobúdateľov: 
Ľubomíra Jankoviča, rod. Jankovič, nar. 05.05.1962, r.č. 620505/6011, bytom Pusté 
Sady č. d. 238 a Luciu Jankovičovú, rod. Tvarožkovú, nar. 13.04.1983, r.č. 
835413/6593, bytom Pusté Sady č.d. 238 za cenu: 3 210,00 EUR, stanovenú podľa 
znaleckého posudku znalca Ing. Petra Števulu, Mudrochova 17, Nitra, číslo 127/2015 
zo dňa 12.06.2015- postup podľa § 9a ods. 8 písm. e/ Zákona o majetku obcí – prevod 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Keďže uvedené zákonné povinnosti o zverejnení zámeru predať majetok týmto 
spôsobom boli splnené, starosta dal hlasovať za schválenie samostatného prevdu 
vlastníctva. 
Poslanec p. Jankovič sa vzdal hlasovania. 
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 1 
 

Uznesenie B/49/2015 – OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/  zák. č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov  prevod vlastníctva nehnuteľnosti: pozemok 
v katastrálnom území Pusté Sady,  vedený na LV č. 1308,  parc. č. 263/100 -  ostaná 
plocha, o výmere: 988 m2, na nadobúdateľov: Ľubomíra Jankoviča, rod. Jankovič, nar. 
05.05.1962, r.č. 620505/6011, bytom Pusté Sady č. d. 238 a Luciu Jankovičovú, rod. 
Tvarožkovú, nar. 13.04.1983, r.č. 835413/6593, bytom Pusté Sady č.d. 238 za cenu: 
3 210,00 EUR, stanovenú podľa znaleckého posudku znalca Ing. Petra Števulu, 
Mudrochova 17, Nitra, číslo 127/2015 zo dňa 12.06.2015 – prevod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
 

Zdôvodnenie:  
 

Predmetom prevodu je stará, dnes už nepoužívaná cesta, ktorá vedie krížom cez 
pozemky vo vlastníctve nadobúdateľa, preto neprichádza do úvahy nadobudnutie tohto 
pozemku inou osobou, nakoľko toto by viedlo k znemožneniu riadneho užívania 
nehnuteľností nadobúdateľa. Nadobúdateľ zistil nedoriešený právny stav až 



z geometrického plánu č. 8/2015 zo dňa 11.05.2015, pozemky dlhodobo (od r. 2004) 
užíva ako vlastné a vynaložil nemalé úsilie ako aj vlastné prostriedky na to, aby 
predmetnú nehnuteľnosť zrekultivoval, nakoľko sa na pozemku nachádzal navezený 
odpad (čierna skládka).  
 

9. Diskusia 
 

V tomto bode nik nevystúpil. 
 

10. Návrh na uznesenie 
 

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p. Alena Trubačová. 
 

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

Uznesenie B/50/2015 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

11. Záver 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček 
s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 
V Pustých Sadoch dňa 15. 12. 2015  
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 

Ing. Tomáš Nemeček 
starosta obce 

 
p. Júlia Šípková         p. Peter Vívodík 
overovateľ zápisnice              overovateľ zápisnice 
 
 


