
 Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
 

                     Z á p i s n i c a 
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  16. júna   2016 o 18.00 hodine 
 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Pavol Vivodík a p. Peter Vívodík sa ospravedlnili 
 

Program :  1. Otvorenie zasadnutia 
         2. Kontrola plnenia uznesení 
         3. Interpelácia poslancov 
     4.  Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
        5.  Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2015 
        6.  Schválenie VZN o nakladaní s odpadmi obce Pusté Sady 
        7.  Schválenie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na   
             čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených 
             s pobytom dieťaťa v MŠ 
         8.  Plán investičnej výstavby 2016 
        9.  Rôzne 
      10.  Diskusia 
      11.  Návrh na uznesenie 
       12.  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/56/2016 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

  Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
  Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Darina  Szerencsésová a Ľubomír Jankovič   
 
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 Rozpis kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 
     Uznesenie A/57/2016 – OZ berie na vedomie rozpis kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2016. 
 
 



 
Ďalej predniesla správy o vykonaných kontrolách : pokladňa a pokladničná kniha,  využitie 
transferu pre Turistický krúžok pri ZŠ Pusté Sady, využitie transferu pre MO Matice 
Slovenskej – správy tvoria prílohy zápisnice. 
 
5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2015 
 

 Kontrolórka obce p. Kolláriková oboznámila prítomných s finančnou správou za rok 
2015, prečítala vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2015 a doporučuje 
OcZ prijať Záverečný účet za rok 2015 bez výhrad. 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/58/2016 – OZ schvaľuje   b e z    v ý h r a d  Záverečný účet obce 
Pusté Sady za rok 2015. 
 

 

Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2014 tvorí prílohu tejto zápisnice.      
 
6. Schválenie VZN o nakladaní s odpadmi obce Pusté Sady 
 
    Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom VZN č. 1/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pusté Sady 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

           Uznesenie B/59/2016 – OZ schvaľuje  VZN č. 1/2016  o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pusté Sady 
 
7. Schválenie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 
    úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ 
 
     Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom VZN č. 2/2016  o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 
spojených s pobytom dieťaťa v MŠ – zvýšenie príspevku na 8 Eur mesačne od 01.09.2016 
 
Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/60/2016 – OZ schvaľuje  VZN č. 2/2016  o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 
spojených s pobytom dieťaťa v MŠ –  príspevok  8 Eur mesačne od 01.09.2016. 
 
8. Plán investičnej výstavby 2016 
 

    Starosta obce oboznámil prítomných o aktuálnom stave na stavbe bytové domy Horizont,  
dnes ZsVS zhotovili prípojku vody, je zhotovený krov a ide sa klásť strešná krytina – plech. 
 
     Starosta obce predniesol Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s firmou Tinama, 
dňa 22.07.2015, ktorý sa týka predĺženia nájmu od 30.6.2016 do 29.6.2017. 
 
 
Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/61/2016 – OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s 



firmou Tinama, dňa 22.07.2015 - predĺženie nájmu od 30.6.2016 do 29.6.2017. 
 
 
        
       Starosta obce  predniesol   - investičný zámer na vybudovanie parkoviska za kostolom s 
počtom minimálne 20 parkovacích miest. Rímsko-katolícka cirkev nám musí najskôr prenajať 
pozemok. 
 
Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/62/2016 – OZ schvaľuje investičný zámer na vybudovanie parkoviska s 
minimálym počtom 20 parkovacích miest v predpokladanej rozpočtovanej sume do 10.000 Eur. 
Parkovisko sa bude nachádzať za  kostolom na prenajatom pozemku od cirkvi. 
 
      - investičný zámer na vybudovanie vrtu studne v športovom 
areáli do hĺbky 60-80 m do predpokladanej rozpočtovanej sumy 5.000 Eur. Ak sa podarí navŕtať 
pitnú vodu napojí sa Obecný úrad a Materská škola, studňa bude slúžiť na zavlažovanie a ako 
rezerva, v prípade poruchy na verejnom vodovode. 
 
Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/63/2016 – OZ schvaľuje investičný zámer na vybudovanie  vrtu studne v 
areáli kultúrneho domu do hĺbky 60-80 m do predpokladanej rozpočtovanej sumy 5.000 Eur. 
 
      - plánovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia- čakáme na 
vyjadrenie, či podaná žiadosť bude úspešná. 
 
9. Rôzne 
 
    Starosta obce predniesol - návrh na zriadenie Denného centra pri Základnej škole v Pustých 
Sadoch od 1.9.2016 a cenu príspevku na 1 dieťa/mesiac v sume 8 Eur. Denné centrum by bolo 
denne do 16-tej hodiny v budove Základnej školy. 
 
Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/64/2016 – OZ schvaľuje zriadenie Denného centra pri Základnej škole v 
Pustých Sadoch od 1.9.2016 a cenu príspevku na 1 dieťa/mesiac v sume 8 Eur. 
 
                                             - návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení spoločného obecného 
úradu zo dňa 10.03.2003, kde sa jedná o navýšenie počtu zamestnancov na 5 zamestnancov 
s účinnosťou od 1.7.2016. 
 

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

  Uznesenie B/65/2016 – OZ schvaľuje návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu zo dňa 10.03.2003 - navýšenie počtu zamestnancov na 5 zamestnancov s 
účinnosťou od 1.7.2016. 
 

          - navrh na jeseň uskutočniť výsadbu zelene – vstupy do obce po 
oboch stranách. 
 

        Starosta obce informoval o sťažnosti p. Kadlecovej v jej susedských sporoch. Sústavne 
volá príslušníkov policajného zboru. Sťažnosť bola postúpená na inštitúcie SPP, ZsVS 



Nitra, ZSE. Všetky inštitúcie konštatovali, že sťažnosti boli neoprávnené. Uskutočnil sa aj 
poslanecký prieskum na mieste. Rodina p. Kadlecovej neprejavuje záujem o dotyčnú. Jedna 
z možností je dôkladné lekárske vyšetrenie u odborníka. 
         
 
     Na záver tohto bodu starosta obce informoval o pripravovanej kultúrno-spoločenskej 
akcii v našej obci :   2.7.2016   Družobný deň obcí – zvolá sa pracovné stretnutie poslancov. 
 
  9. Diskusia 
 

      V tomto bode nik nevystúpil. 
                                                 
10. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie : za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
  

          Uznesenie B/6-/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 17. 06. 2016 
 

 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                starosta obce 
 
  Darina Szerencsésová               Ľubomír Jankovič 
   overovateľ zápisnice                                           overovateľ zápisnice 
 
 
 
 


