
 Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
 

                     Z á p i s n i c a 
zo 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  20. marca 2018 o 18.00 hodine 
 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Darina Szerencsésová sa ospravedlnila 
 

Program :  1. Otvorenie zasadnutia 
        2.  Kontrola plnenia uznesení 
        3.  Interpelácia poslancov 
     4.  Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
        5.  Plán investičnej výstavby pre rok 2018 
        6.  Plán kultúrno – spoločenksých akcií pre 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/124/2018 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

  Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
 

  Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Júlia Šípková 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 správy o vykonaných kontrolách : 
Správu o vykonaní kontroly využitia transferu pre MO SZZ,  Správu o vykonaní kontroly 
pokladne a pokladničnej knihy a Kontrolu financovania ZŠ a MŠ Pusté Sady za rok 2017. 
 
    Hlasovanie : za 6, proti:0, zdržali sa: 0 
 
   Uznesenie A/125/2018 – OZ berie na vedomie správy o vykonaných kontrolách 
kontrolórky obce. 



 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
5. Plán investičnej výstavby pre rok 2018 
 

   Starosta obce  Ing. Nemeček informoval prítomných – boli sme úspešní v projektoch z 
Programu rozvoja vidieka - Revitalizácia verejného priestranstva v obci Pusté Sady a 
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci. Rozhodnutím o schválení žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok zo dňa 13.12.2017 nám bola schválená suma 73.455,73 Eur  
na Rekonštrukciu autobusových zastávok a suma 100.000,00 Eur na Revitalizáciu rozvoja 
vidieka. Stavebné práce by sa mali začať koncom apríla. 
 
– dali sme vypracovať projekt na chodník medzi obcami Pusté Sady a Zemianske Sady, 
dĺžka chodníka 120 m, riešenie bezpečnosti prechodu žiakov ZŠ a občanov k lekárovi, na 
poštu. 
Starosta dal hlasovať za realizáciu tohto investičného zámeru. 
 

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

       Uznesenie B/126/2018 – OZ schvaľuje investičný zámer - výstavba chodníka medzi 
obcami Pusté Sady a Zemianske Sady. 
 
      -    výmena osvetlenia v dedine 2. etapa – 40 lámp, podáme žiadosť o dotáciu na MF SR 
v 3/2018. 
 

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

       Uznesenie B/127/2018 – OZ schvaľuje investičný zámer – výmena osvetlenia v 
dedine 2. etapa – 40 lámp. 
 
      -     podali sme projekt na výsadbu zelene pri Bytových domoch Horizont 
 
      -     je zrealizované zakúpenie 140 nových stoličiek 
 
       Na záver tohto bodu predniesol starosta obce žiadosť o finančný príspevok Rímsko-
katolíckej cirkvi, farnosť Pata v sume 3.000 Eur na rekonštrukciu kaplnky v obci Pusté Sady 
 

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

       Uznesenie B/128/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti 
Pata na rekonštrukciu kaplnky v obci Pusté Sady v sume 3.000 Eur. 
 
6. Plán kultúrno – spoločenských akcií pre rok 2018 
 

    Starosta obce poďakoval prítomným za prípravu a účasť na akciách – ples športovcov, 
obecná zabíjačka, pochovávanie basy, výročné členské schôdze jednotlivých organizácií a 
následne informoval o pripravovaných akciách – deň zeme, 1.máj, deň matiek, MDD, 
družobný deň obcí v Šalgočke. 
 

7. Rôzne 
 
    Starosta obce predniesol : 
  
1.) Žiadosť ZŠ s MŠ Zemianske Sady o finančný príspevok v sume 1.000 Eur 



 
    Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 
       Uznesenie B/129/2018 – OZ schvaľuje  Finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Zemianske 
Sady v sume 1.000 Eur. 
 
2.) Z dôvodu uvoľnenia nájomného bytu 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 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

      Uznesenie B/130/2018 – 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 :   Jozef Kotúček   
 
3.) Návrh na zakúpenie 9.- miestneho motorového vozidla pre potreby miestnych 
organizácií v obci / ZŠ, MŠ, MO JKD, TJ, MO Záhradkárov, MO Matice slovenskej / 
 
   Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 
       Uznesenie B/131/2018 – OZ schvaľuje  zakúpenie nového 9. miestneho motorového 
vozidla so splátkovým kalendárom na základe ponuky v maximálnej sume 25.000 Eur bez 
DPH. 
   
8. Diskusia 
 

   V tomto bode nik nevystúpil. 
 
9. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

       Uznesenie B/132/2018 – 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 23. 03. 2018 
 

 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 



                      Ing. Tomáš Nemeček 
                                  starosta obce 
 
          Júlia Šípková                      Ľubomír Jankovič    
     overovateľ zápisnice                                           overovateľ zápisnice 
 
 


