
Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania : 15. marca 2016 o 18.00 hodine 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Interpelácia poslancov 
4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
5. Plán investičnej výstavby 2016 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. 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: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
       Uznesenie B/51/2016 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Daniela Drahovská a p. František Hudák. 
 
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 predniesla správy o vykonaných kontrolách : 
pokladňa a pokladničná kniha 4 Q. 2015, využitie transferu pre MO Jednoty 
dôchodcov, využitie transferu pre MO Slov. zväz záhradkárov, využitie transferu pre 
TJ Družstevník Pusté Sady. 



Starosta obce navrhol schváliť odmenu kontrolórke obce za rok 2015 vo výške 30 %, 
t.j. suma 148 €. 
 
       Hlasovanie : za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
       Uznesenie B/52/2016 – OZ schvaľuje odmenu kontorlórke obce vo výške 148 €. 
 
5. Plán investičnej výstavby 2016 
 
Starosta obce oboznámil prítomných, že sme podali žiadosti –  
 
- ohľadom výstavby nájomných bytov na ŠFRB a MDVaRR SR 
 
- program rozvoja vidieka 2017-2022 – rekonštrukcia autobusových zastávok v obci, 
úprava verejných priestranstiev v obci 
 
- vybudovanie parkoviska v areáli detského ihriska Pažiť – je potrebné stretnutie 
starostu, poslancov a vdp. farára na obhliadke a navrhnúť technické riešenie. 
 
6. Rôzne 
 
Starosta obce oboznámil prítomných - je potrebné donominovať člena do rady školy 
pri ZŠ v Zemianskych Sadoch za obec Pusté Sady. Návrh - p. Lucia Jankovičová 
 
       Hlasovanie : za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

       Uznesenie B/53/2016 – OZ schvaľuje p. Luciu Jankovičovú ako člena rady školy 
pri ZŠ v Zemianskych Sadoch za obec Pusté Sady. 
 
- zapožičali sme do Základnej školy v Zemianskych Sadoch pinpongový stôl 
 
 
- zvýšenie bezpečnosti na cestách – prechody pre chodcov – čakáme na výzvu, 
nakoľko sa bude dať podať projekt, ale potrebné je schválenie OcZ. 
 
       Hlasovanie : za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

       Uznesenie B/54/2016 – OZ schvaľuje, aby sa obec Pusté Sady v prípade 
vyhlásenia výzvy zapojila do projektu ohľadom zvýšenia bezpečnosti na cestách – 
prechody pre chodcov. 
 
Na záver tohto bodu starosta obce informoval o pripravovaných kultúrno-
spoločenských akciách v našej obci : 23.4.2016 Deň zeme, 30.4.2016 Stavanie mája,  
4.6.2016 MDD, 2.7.2016 Družobný deň obcí 
 
 
 
 



9. Diskusia 
 
V tomto bode nik nevystúpil. 
 
10. Návrh na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p. Alena Trubačová. 
 
     Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

     Uznesenie B/55/2016 – 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 24. 03. 2016  
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 

Ing. Tomáš Nemeček 
starosta obce 

 
p. Daniela Drahovská       p. František Hudák 
overovateľ zápisnice       overovateľ zápisnice 
 


