
 Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
 

                     Z á p i s n i c a 
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  13. decembra 2017 o 18.00 hodine 
 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Júlia Šípková sa ospravedlnila, 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 2018 
        6.  Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018 
        7.  Rôzne 
        8.  Diskusia 
        9.  Návrh na uznesenie 
       10.  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/108/2017 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

  Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
 

  Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Daniela Drahovská a 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 : 
Kontrola faktúr na práce zadané na DoVP za I. polrok 2017, Správa o úhrade daní z 
nehnuteľností,  Kontrola priamych výdajov na výstavbu obecných bytov, Správa o vykonaní 
kontroly pokladne a pokladničnej knihy III.Q 2017, Správa o kontrole uznesení OcZ za rok 
2017,  Správa nezávislého audítora vypracovaná zodpovednou audítorkou Ing. Editou 
Jarošovou evid.č.licencie SKAU 751 a Správu o evidencii došlých faktúr za 1.polrok 2017. 
 

 
 



    Hlasovanie : za 6, proti:0, zdržali sa: 0 
 
   Uznesenie A/109/2017 – OZ berie na vedomie správy o vykonaných kontrolách 
kontrolórky obce a  Správu nezávislého audítora vypracovanú zodpovednou audítorkou Ing. 
Editou Jarošovou evid.č.licencie SKAU 751 
 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
   Ďalej kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla Plán činnosti kontrolóra obce na 
1.polrok 2018.    
 
    Hlasovanie : za 6, proti:0, zdržali sa: 0 
 
      Uznesenie B/110/2017 – OZ schvaľuje Plán činnosti kontrolóra obce na 1.polrok 2018. 
 
Plán činnosti kontrolóra obce na 1.polrok 2018 tvorí prílohu zápisnice. 
 
   Na záver tohto bodu vystúpil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček a navrhol schváliť 
odmenu kontrolórke obce za rok 2016 vo výške 30 % z jej ročného platu za rok 2016. 
 
   Hlasovanie : za:6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
       Uznesenie B/111/2016 – OZ schvaľuje odmenu kontorlórke obce vo výške 30 % z jej 
ročného platu za rok 2016. 
 
5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018 
 

  Pracovníčka OcÚ p. Vivodíková predniesla návrh rozpočtu na rok 2018 a nasledovné 
žiadosti o schválenie bežných transferov:   
 

– Žiadosť MO Jednoty klubu dôchodcov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť 
v roku 2018 v sume 3000 Eur . 
 

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

       Uznesenie B/112/2017 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre MO Jednoty klubu 
dôchodcov v Pustých Sadoch na rok 2018 v sume 3000 Eur. 
 

– Žiadosť MO Matice slovenskej Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v roku 
2018 v sume 2000 Eur . 
 

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

       Uznesenie B/113/2017 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre MO Matice slovenskej 
Pusté Sady na rok 2018 v sume 2000 Eur. 
 

– Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť 
v roku 2018 v sume 2500 Eur. 
 

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

       Uznesenie B/114/2017 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz 
záhradkárov Pusté Sady na rok 2018 v sume 2500 Eur. 
 



– Žiadosť Základnej školy v Pustých Sadoch o finančný príspevok na činnosť turistické 
klubu pri ZŠ v roku 2018 v sume 1000 Eur. 
 

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

       Uznesenie B/115/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre turistický klub pri ZŠ 
 v Pustých Sadoch na rok 2018 v sume 1000 Eur. 
 

– Žiadosť TJ Družstevník Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v roku 2018 
v sume 2500 Eur. 
 

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

       Uznesenie B/116/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre TJ Družstevník Pusté 
Sady na rok 2018 v sume 2500 Eur. 
 
Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  
obce Pusté Sady na rok 2018 v celom rozsahu.   
 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce P. Sady pre rok 2018:  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

       Uznesenie B/117/2017 – OZ schvaľuje  rozpočet obce Pusté Sady na rok 2018. 
 
6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018 
 

    Pracovníčka OcÚ p. Trubačová oboznámila prítomných s návrhom  - VZN č. 1/2017 
o dani z nehnuteľností pre rok 2018. 
 

    Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

      Uznesenie B/118/2017 – OZ schvaľuje  VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľností pre rok 
2018. 
 
   -  VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady pre rok 2018. 
 

    Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

    Uznesenie B/119/2017 – OZ schvaľuje  VZN č. 2/2017 o  miestnych daniach a 
miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady pre rok 2018. 
 
7. Rôzne 
 
    Starosta obce predniesol : 
  
1.) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017 
 
    Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 
       Uznesenie A/120/2017 – OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti za šk. rok 2016/2017.      
 
Prišla poslankyňa p. Júlia Šípková 
 
2.) Z dôvodu nepodpísania nájomnej zmluvy schválenou nájomníčkou ostal v bytovom 
dome Horizont 1 voľný byt. Je potrebné doplniť a schváliť nového nájomcu z došlých 



žiadostí. Po posúdení všetkých žiadostí v súlade s čl. 4, bod 1 VZN obce Pusté Sady č. 
4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových 
domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania dal 
starosta hlasovať o jednotlivých žiadostiach. 
 
    Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

      Uznesenie B/121/2017 – OZ schvaľuje  v súlade s čl. 4, bod 1 VZN obce Pusté Sady č. 
4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových 
domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania nového 
nájomníka  na voľný byt :   Ema Gubáňová    
 
3.) Zapojili sme sa aj do 2. kola výzvy MV SR ,,Bezpečnosť cestnej premávky v obci Pusté 
Sady “. Pôjde o vybudovanie dvoch prechodov pre chodcov s podsvietením. 
 
     Ďalej starosta obce informoval o investičných akciách : 
 
– o plánovanej výstavbe chodníka medzi obcami Pusté Sady a Zemianske Sady. 
Prebehlo pracovné stretnutie s projektantami. V zime sa spracuje pracovná verzia projektu. 
Ak sa Správa ciest vyjadrí kladne k pracovnej verzii projektu, následne sa vypracuje 
originál projektu, 
 
– o potrebnej rekonštrukcii kaplnky v obci. Keďže kaplnka je majetkom Rímsko 
katolíckej cirkvi, je dôležité ich stanovisko, 
 
– cesta v starej dedine je vo veľmi zlom stave – samá jama. Na budúci rok by sme dali 
aspoň vyrezať asfalt v miestach, ktoré sú najviac poškodené a natiahol by sa tam nový 
asfalt. 
 
   V závere tohto bodu vystúpil poslanec p. Vivodík Pavol - navrhol zvýšiť odmenu 
poslancov OcZ za 1 zasadnutie, nakoľko už  niekoľko rokov je odmena za 1 zasadnutie 
10 Eur. Následne dal starosta obce hlasovať za návrh 50 Eur za 1 zasadnutie. 
 
    Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
  

       Uznesenie B/122/2017 – OZ schvaľuje odmenu poslanca OcZ v sume 50 Eur za 
1 zasadnutie s platnosťou od 1.1.2018. 
 
8. Diskusia 
 

   V tomto bode vystúpili občania : 
 

p. Lipovský – spýtal sa, čo by sa dalo urobiť s dreveným krížom pred rodinným domom s.č. 
             130,  ktorý je odhnitý a vyvrátený – starosta odpovedal, že sa pokúsi                              
             zisťiť, čo sa s tým dá urobiť. 
 
p. Stanko sa spýtal – ohľadom prechodu pre chodcov pri mlyne – starosta odpovedal, že 
                           žiadosť evidujeme a zaoberáme sa ňou. 
 
9. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 



 

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

       Uznesenie B/123/2017 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 
 
 
10. Záver 
 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček 
s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 

V Pustých Sadoch dňa 20. 12. 2017 
 

 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                starosta obce 
 
      Daniela Drahovská                    František Hudák    
     overovateľ zápisnice                                           overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


