
Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady 

 

Z á p i s n i c a 

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania : 27. septembra 2016 o 18.00 hodine 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, p. Júlia Šípková sa ospravedlnila 
 

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: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

Uznesenie B/67/2016 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. František Hudák a Peter Vivodík  
 
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 : Kontrola 
pokladne a pokladničnej knihy za II. polrok 2016, Evidencia a riešenie sťažností a podnetov 
na prešetrenie od občanov, Kontrola faktúr na práce zadané na dohodu o vykonaní práce za 
I. polrok 2016. Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
5. Plán investičnej výstavby 2016 
 

Starosta obce oboznámil prítomných o aktuálnom stave na stavbe bytové domy Horizont, do 
konca roka 2016 by mala prebehnúť kolaudácia. 



Starosta obce predniesol žiadosť o prerokovanie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien pre potreby výstavby inžinierskej stavby s názvom ,,Pusté Sady – Bytové 
domy Horizont-káblová prípojka NN” medzi zmluvnými stranami Obec Pusté Sady a 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
 

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/68/2016 – OZ schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien, ev. č. oprávneného : 16/1236/1513500009-ZoS/ZBZ_VB, pre potreby výstavby 
inžinierskej stavby s názvom : ,,Pusté Sady - Bytové domy Horizont-káblová prípojka NN“. 
Zmluvné strany Obec Pusté Sady a Západoslovenská distribučná, a.s.  
 
Starosta obce oboznámil prítomných : 
 

- k vybudovaniu parkoviska za kostolom je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s Rímsko-
katolíckou cirkvou. Bližšie zistené informácie na nasledujúcom zasadnutí OcZ, 
 

- vrt studne v športovom areáli je zrealizovaný. V najbližšej dobe osadíme vodovodnú 
šachtu, ktorú už máme zakúpenú, elektrickú prípojku a čerpadlo, 
 

- žiadosť o dotáciu z MF SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola úspešná a schválili 
nám sumu 7.000 Eur, 
 
- podané žiadosti – Projekty v rámci PRV 2014-2020, Výzva č.:  13/PRV/2015  
pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,  
Aktivita 1: rekonštrukcia autobusových zastávok v obci, 
Aktivita 2: úprava verejných priestranstiev v obci 
zostávajú v platnosti, nakoľko sa rozhodovalo o ich zrušení. 
 

Starosta obce navrhol zrealizovať výsadbu zelene – vstup do obce z Paty, ktorá bude 
pozostávať zo stromov a kvetinových záhononov - je vypracovaná projektová štúdia. 
Výsadba sa uskutoční na jeseň 2016, poprípade na jar 2017. 
 

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/69/2016 – OZ schvaľuje zrealizovanie výsadby zelene – vstup do obce 
z Paty, ktorá bude pozostávať zo stromov a kvetinových záhononov. Výsadba sa uskutoční 
na jeseň 2016, poprípade na jar 2017. 
 

V závere tohto bodu starosta obce informoval prítomných - chceme podať žiadosť na 
Slovenskú agentúru životného prostredia o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, 
nakoľko v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné 
podať túto žiadosť formou dotácie na rok 2017 v maximálnej sume 5.000 Eur. 
 
6. Rôzne 
 

Starosta obce – poďakoval všetkým, čo sa podieľali na realizácii Družobného dňa obcí, 
- informoval, že na Základnej škole zhotovila firma Tinama s.r.o. nové vonkajšie schody a 
p. Sobotovič zhotovil zábradlie, 
- oboznámil prítomných s pripravovanými akciami – uvítanie detí do života a posedenie pre 
dôchodcov. 
 



Na záver tohto bodu navrhol zvýšiť jednorázový finančný príspevok pri príležitosti uvítania 
detí do života na sumu 50 Eur.  
 

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

Uznesenie B/70/2016 – OZ schvaľuje jednorázový finančný príspevok pri 
príležitosti uvítania detí do života v sume 50 Eur pre každé narodené dieťa v obci Pusté 
Sady. 
 
7. Diskusia 
 

V tomto bode vystúpil občan p. Stanko, ktorý sa spýtal: - či sa nedá opraviť mreža na šachte 
pred kostolom – starosta odpovedal – problém stále spôsobuje RaVOD Pata so svojou 
technikou a obec na to dopláca, opravujeme to vždy, keď je to pokazené, 
- či sa nemôže osadiť dopravné zrkadlo na križovatke pri mlyne – starosta odpovedal – je to 
odkonzultované s odborníkmi a Dopravným inšpektorátom PZ, dopravné zrkadlo a držiak 
musíme najskôr objednať a následne osadiť, 
- či sa nedá odstrániť hlina na workoutovom ihrisku pri obrubníkoch – starosta odpovedal – 
ihrisko je vo svahu a terén si vyžaduje, aby to bolo vysvahované. 
 
8. Návrh na uznesenie 
 

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p. Alena Trubačová. 
 
Hlasovanie : za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

Uznesenie B/71/2016 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. 
 
9. Záver 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček 
s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 
V Pustých Sadoch dňa 03. 10. 2016  
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 

 
 

Ing. Tomáš Nemeček 
starosta obce 

 
 
 
   František Hudák               Peter Vivodík  
overovateľ zápisnice        overovateľ zápisnice 
 
 


