
 Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
 

                     Z á p i s n i c a 

zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  12. júna 2018 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 – Záverečný účet r. 2017 
        5.  Schválenie preklenovacieho úveru pre projekt PRV SR 2014 - 2020 
        6.  Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 
        7.  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2022 
        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 a navrhol 
doplniť do programu ako bod č. 8 Rozsah výkonu funkcie starostu obce Pusté Sady na celé 
nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022. Následne dal hlasovať za program. 
 

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

        Uznesenie B/133/2018 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ doplnený o bod č. 8 
Rozsah výkonu funkcie starostu obce Pusté Sady na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 
– 2022. Ostatné body programu zostávajú nezmenené, mení sa len ich poradové číslo. 
 
  Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
 

  Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Darina Szerencsésová a Pavol 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 oboznámila prítomných s finančnou správou za rok 
2017, prečítala vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2017 a doporučuje 
OcZ prijať Záverečný účet za rok 2017 bez výhrad. 
 

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



 

      Uznesenie B/134/2018 – OZ schvaľuje   b e z    v ý h r a d  Záverečný účet obce 
Pusté Sady za rok 2017. 
 

Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

    Ďalej kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla rozpis kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2018 a správy o vykonaných kontrolách za rok 2017 :  využitie transferu pre Turistický 
krúžok, využitie transferu pre miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov, využitie transferu 
pre TJ Družstevník Pusté Sady, využitie transferu pre miestnu organizáciu Matice 
Slovenskej. 
 
   Hlasovanie : za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
                Uznesenie A/135/2018 – OZ berie na vedomie  Rozpis kontrolnej činnosti na 
2. polrok 2018  a správy o vykonaných kontrolách. 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
5. Schválenie preklenovacieho úveru pre projekt PRV SR 2014 - 2020 
 

   Starosta obce  Ing. Nemeček informoval prítomných – boli sme úspešní v projektoch z 
Programu rozvoja vidieka – Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady a 
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady. 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 v obci Pusté Sady a suma 100.000,00 Eur na 
Revitalizáciu rozvoja vidieka. Práce na projektoch by mali byť ukončené do konca júna 
2018. Po schválení úverov a úhrady faktúr bude podaná žiadosť o platbu na riadiaci orgán. 
 
    Hlasovanie :  za: 6,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
       Uznesenie B/136/2018 – OZ schvaľuje  v zmysle §11 ods. 4 písm. b zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zabezpečenie 
preklenovacieho úveru  u bankového subjektu VÚB, a.s. formou vystavenia blankozmenky 
pre obec Pusté Sady a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch schvaľuje preklenovací úver na Rekonštrukciu 
autobusových zastávok v obci Pusté Sady vo výške 73.455,73 Eur  u bankového subjektu 
VÚB,a.s. 

 
   Hlasovanie :  za: 6,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
       Uznesenie B/137/2018 – OZ schvaľuje v zmysle §11 ods. 4 písm. b zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zabezpečenie 
preklenovacieho úveru  u bankového subjektu VÚB, a.s. formou vystavenia blankozmenky 
pre obec Pusté Sady a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch schvaľuje preklenovací úver na Úpravu verejných 
priestranstiev v obci Pusté Sady vo výške 100.000,00 Eur  u bankového subjektu VÚB,a.s. 

 

6. Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 
 

    Starosta obce predniesol prítomným návrh Programu odpadového hospodárstva Program 



obcí “KOMPLEX, záujmové združenie obcí na roky 2016 – 2020. Následne dal hlasovať. 
 
 Hlasovanie :  za: 6,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
     Uznesenie B/138/2018 – OZ schvaľuje  Program odpadového hospodárstva Program obcí 
“KOMPLEX, záujmové združenie obcí na roky 2016 – 2020. 
 
7. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2022 
 
    Starosta obce informoval prítomných o  Zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá v § 83 obciam povinnosť vypracovať a 
schváliť Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). KPSS musí byť vypracovaný v súlade 
s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb a sú v ňom zohľadnené miestne špecifiká 
a potreby fyzických osôb, ktoré v územnom obvode žijú. KPSS musí byť predložený na 
schválenie Trnavskému samosprávnemu kraju do 30.6.2018. 
 
   Hlasovanie : za: 6,  proti: 0,  zdržali sa: 0 
 
    Uznesenie B/139/2018 – OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Pusté 
Sady na roky 2018 – 2022 bez pripomienok. 
 
8. Rozsah výkonu funkcie starostu obce Pusté Sady na celé nasledujúce volebné 
    obdobie 2018 - 2022 
     
    Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je potrebné pamätať na povinnosť 
OcZ určiť na nasledujúce volebné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 
 
    Hlasovanie :  za: 6,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
       Uznesenie B/140/2018 – OZ obce Pusté Sady schvaľuje  v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 celý rozsah výkonu funkcie 
starostu obce Pusté Sady. 
 
   Starosta obce ďalej oboznámil prítomných, že podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa musí zvoliť počet poslancov pre budúce volebné obdobie. 
    

  Starosta dal hlasovať za návrh počet poslancov 7. 
 

    Hlasovanie :  za: 6,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
       Uznesenie B/141/2018 – OZ obce Pusté Sady schvaľuje,  že Obecné zastupiteľstvo v Pustých 
Sadoch bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení dňa 10. novembra 2018 vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, v jednom volebnom obvode pre celú obec. 
 
9. Rôzne    
 

    Starosta obce informoval prítomných : 
 

1.) Je vypracovaná projektová dokumentácia na chodník medzi obcami Pusté Sady a 



Zemianske Sady pozdĺž cesty III/1313, chodník sa napojí na existujúci chodník v obci 
Zemianske Sady. Bude potrebné zjednotiť územie presunom značky Pusté Sady na hranicu 
územia na základe rozhodnutia ODI Galanta. Prebieha výberové konanie na dodávateľa 
stavebnej časti. 
2.) Prebieha výsadba zelene pri bytových domoch Horizont – z POD sme dostali dotáciu 
5.000,00 Eur. Obec musí vybudovať závlahové systémy a vyvŕtať studňu. 
       Nájomníci bytových domov sa dopytujú po predzáhradkách - spodné byty a po   
 prístreškoch – vrchné byty. Na prístrešky sa dal sa projektantovi vypracovať návrh 
 riešenia. 
3.) Na kaplnke pokračujú stavebné práce koordinované v spolupráci s vdp. farárom 
Kunom. 
4.) Verejné osvetlenie - obec podala žiadosť na MF SR v sume 13.500,00 Eur, z čoho by 
sa zakúpilo 40 nových svietidiel – čakáme, či bude naša žiadosť úspešná. 
5.) Bola nám schválená dotácia v sume 1.000,00 Eur na nákup športovej výbavy pre TJ z 
Úradu vlády SR, žiadali sme 7.000,00 Eur. 
6.) Pripravované akcie – družba s obcou Martinice – ČR,  14.7.2018 Liptovská Osada, 
30.6.2018 Družobný deň obcí v Šalgočke, Dožinkové slávnosti, Hody 2018. 
 

      Na záver tohto bodu starosta predniesol návrh Dodatku č. 2/2018 o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v školskej jedálni, v ktorom sa mení čl. 2 výška príspevku stravníkov v MŠ 
nasledovne:  desiata 0,28 €,  obed  0,68 €,  olovrant  0,23  €,  spolu 1,19 €. 
 

    Hlasovanie :  za: 6,  proti:  0,  zdržali sa:  0 
 
      Uznesenie B/142/2018 – OZ schvaľuje návrh Dodatku č. 2/2018 o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v školskej jedálni, v ktorom sa mení čl. 2 výška príspevku stravníkov v MŠ 
nasledovne:  desiata 0,28 €,  obed  0,68 €,  olovrant  0,23  €,  spolu 1,19 €. 
 

10. Diskusia           
 

    V tomto bode vystúpila poslankyňa p. Szerencsésová – pýtala sa na stavbu ČOV v 
lokalite pod bytovými domami Horizont. Starosta odpovedal, že až po schválení nového 
návrhu a projektovej dokumentácie k vybudovaniu kanalizácie v obci môže byť táto stavba 
sanovaná. 
 

11. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

       Uznesenie B/143/2018 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

12. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch dňa 22. 06. 2018 
 
 



Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
                      Ing. Tomáš Nemeček 
                                  starosta obce 
 
          Darina Szerencsésová               Pavol Vivodík       
          overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice 


