
 Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
 

                     Z á p i s n i c a 

zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  25. septembra 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        
           5.  Rôzne    
           6.  Diskusia 
            7.  Návrh na uznesenie 
            8.  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/144/2018 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
   
  Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová. 
 

  Za overovateľov zápisnice boli určení : p. František Hudák 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 pokladne a pokladničnej knihy 
Správu o evidenii a riešení sťažností a podnetov na prešetrenie od občanov 
Výdavky na prevádzku MŠ a ZŠ Pusté Sady 
Kontrolu faktúr na práce zadané na dohodu o vykonaní práce za I. polrok 2018 
 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 



 
 
5. Rôzne 
 
    Starosta informoval prítomných : 
 
 1.) Uzatvárali sme nové nájomné zmluvy s nájomníkmi na BD Horizont, nakoľko 
mali uzatvorenú zmluvu len na 1 rok. 
   Z dôvodu, že p. Ivana Korecová nepodpísala novú nájomnú zmluvu sa nám uvoľnil 3 
izbový nájomný byt v bytovom dome Horizont. 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/145/2018 – 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 3 izbový byt v bytovom dome Horizont :     Michaela Donáthová 
 
  2.) Chodník medzi obcami Pusté Sady a Zemianske Sady pozdĺž cesty III/1313,  je 
zrealizovaný. Obec uhradila dodávateľovi za realizáciu tejto stavby 27.677,35 Eur. Obec 
Zemianske Sady sa bude spolupodieľať na financovaní a uhradia nám na účet do konca roka 
2018 sumu 7.000 Eur. 
 
           3.) Po ukončení stavby Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady pred OcÚ 
obec zrealizuje dopravné značenie – prechod pre chodcov s príslušenstvom (PD, osvetlenie, 
bezpečnostné prvky), z dôvodu bezpečnosti občanov a hlavne detí . Prechod zastreší vstup 
do materskej školy, OcÚ, športový areál. 
 
4.) V roku 2019 pokračovať v rekonštrukcii kaplnky v obci (celková rekonštrukcia strechy) 
v spolupráci s Rímsko-katolíckou cirkvou. 
 
      Na záver tohto bodu starosta predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v 
Materskej škole Pusté Sady. 
 

    Hlasovanie :  za: 6,  proti:  0,  zdržali sa:  0 
 
    Uznesenie B/146/2018 – OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
v Materskej škole Pusté Sady. 
 
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Pusté Sady tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
6. Diskusia           
 

    V tomto bode nik nevystúpil. 
 



 

 

 

7. Návrh na uznesenie 
 

    Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

       Uznesenie B/147/2018 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

8. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch dňa 28. 09. 2018 
 
 
 

Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
 
 
                      Ing. Tomáš Nemeček 
                                  starosta obce 
 
 
          František Hudák                       Ľubomír Jankovič   
          overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice 


