
 Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 
 
 

                     Z á p i s n i c a 
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  13. decembra 2016 o 18.00 hodine 
 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Peter Vivodík sa ospravedlnil, príde neskôr 
 

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 2017 
        6.  Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2017 
         7.  Plán investičnej výstavby 2017 
        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/72/2016 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

  Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
  Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Daniela Drahovská a Júlia Šípková   
 
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. a III. Q 2016, Správa o vykonaní uznesení z OZ za rok 
2016 a Správu nezávislého audítora. 
   Hlasovanie : za 6, proti:0, zdržali sa: 0 
 
                Uznesenie A/73/2016 – OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora. 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2017 
 

  Pracovníčka OcÚ p. Vivodíková predniesla návrh rozpočtu a nasledovné žiadosti 
o schválenie bežných transferov:   
 



– Žiadosť Jednoty klubu dôchodcov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť 
v roku 2017 v sume 3000 Eur . 
 

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

                   Uznesenie B/73/2016 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Jednotu klubu 
dôchodcov v Pustých Sadoch na rok 2017 v sume 3000 Eur. 
 

– Žiadosť MO Matice slovenskej Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v roku 
2017 v sume 2000 Eur . 
 
 

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

                  Uznesenie B/74/2016 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre MO Matice 
slovenskej Pusté Sady na rok 2017 v sume 2000 Eur. 
 

– Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť 
v roku 2017 v sume 2000 Eur. 
 

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

                 Uznesenie B/75/2016 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz 
záhradkárov Pusté Sady na rok 2017 v sume 2000 Eur. 
 

– Žiadosť Základnej školy v Pustých Sadoch o finančný príspevok na činnosť turistické 
klubu pri ZŠ v roku 2017 v sume 1000 Eur. 
 

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

                 Uznesenie B/76/2016 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre turistický klub pri 
ZŠ v Pustých Sadoch na rok 2017 v sume 1000 Eur. 
 

Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  
obce Pusté Sady na rok 2017 v celom rozsahu.   
 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce P. Sady pre rok 2017:  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/77/2016 – OZ schvaľuje  rozpočet obce Pusté Sady na rok 2017. 
 

6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2017 
 

    Pracovníčka OcÚ p. Trubačová oboznámila prítomných s návrhom  - VZN č. 3/2016 
o dani z nehnuteľností. 
 

Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/78/2016 – OZ schvaľuje  VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností pre 
rok 2017. 
 

   -  VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady. 
 

Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

           Uznesenie B/79/2016 – OZ schvaľuje  VZN č. 4/2016 o  miestnych daniach a 
miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady pre rok 2017. 
 

7. Plán investičnej výstavby 2017 
 
    Starosta obce oboznámil prítomných o aktuálnom stave na stavbe bytové domy Horizont,   
SPP distribúcia pripojila 6.12.2016 na odberné miesta plynomery a začali sme vykurovanie. 
V týchto dňoch realizačná firma zhotovuje ČOV a čakáme na realizáciu káblovej NN 



prípojky, ktorá je dôležitá pre začatie kolaudačného konania. 
 
 
V areáli bytových domov sú dokončené spevnené plochy (parkoviská, chodník) a verejné 
osvetlenie (VO). 
 
Starosta obce predniesol návrh Dodatku č.1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1/2015 s firmou 
Tinama s.r.o. o predĺžení termínu kolaudácie bytových domov Horizont 
 

Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

             Uznesenie B/80/2016 – OZ schvaľuje  Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 
1/2015  s firmou Tinama s.r.o. o predĺžení termínu kolaudácie bytových domov Horizont. 
  
V roku 2017 - na základe úspešnej žiadosti o dotáciu z MF SR zrealizujeme čiastočnú 
rekonštrukciu VO v obci. 
         - zrealizujeme na novom stavebnom obvode bytové domy Horizont terénne úpravy 
celého okolia ( oplotenie, sadové úpravy) 
            - ďalšia investičná výstavba bude závisieť od možnosti získania finančných zdrojov. 
 
8. Rôzne 
 
   Starosta obce poďakoval všetkým, čo sa zúčastnili na kultúrno-spoločenských akciách – 
uvítanie detí do života, vianočné posedenie pre dôchodcov. 
   
9. Diskusia 
 

      Príšiel neprítomný poslanec p. Peter Vivodík. 
   V tomto bode vystúpili občania – p. Ščasná, predsedníčka JKD Pusté Sady a p. 
Oberhauser, predseda MO MS Pusté Sady – poďakovali za spoluprácu starostovi obce, 
poslancom OcZ a pracovníčkam OcÚ, 
                                                     -   p. Stanko, ktorý sa spýtal:  - kedy sa vymaľujú prechody 
pre chodcov v obci a kedy sa namaľuje prechod k uličke pri mlyne – starosta odpovedal – 
správu a údržbu prechodov ciest III. triedy spravuje Správa a údržba ciest Trnavského 
samosprávneho kraja. 
                                     

10. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
  

          Uznesenie B/81/2016 – 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 15. 12. 2016 
 

 
Zapísala: Alena Trubačová 
 



                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                starosta obce 
 
      Daniela Drahovská                     Júlia Šípková       
     overovateľ zápisnice                                           overovateľ zápisnice 


