
                     Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                    Z á p i s n i c a 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  04. decembra 2018 o 17.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
 1. Otvorenie zasadnutia 
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
           odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
          novozvoleného obecného zastupiteľstva 
           4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce 
           5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
           6. Vystúpenie starostu 
           7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
          8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva          
              oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

           9. Zriadenie obecnej rady a komisíí obecného zastupiteľstva 
         10. Určenie platu starostu obce 
         11. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2019 
         12. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2019 
         13. Rôzne 
         14. Diskusia 
         15. Schválenie uznesenia 
         16. Záver   
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 

  Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol 
staronový starosta obce Ing. Tomáš Nemeček. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová 
 

     Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Marek Mesároš a p. Pavol Vivodík   
 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
 

  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce prečítala predsedníčka miestnej volebnej 
komisie p. Kristína Vargová. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí tvorí prílohu zápisnice. 
 

         Uznesenie A/1/2018 – OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obce. 
 



 

4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce 
 

    Zvolený starosta obce Ing. Tomáš Nemeček zložil sľub starostu obce. 
 

      Uznesenie B/1/2018 – OZ konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Tomáš 
Nemeček zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Podpísaný sľub starostu obce tvorí 
prílohu zápisnice. 
 
5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

   Poslanci obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady zložili sľub do rúk zvoleného starostu 
obce Ing. Tomáša Nemečka. Podpísaný sľub poslancov OcZ tvorí prílohu zápisnice. 
 

       Uznesenie B/2/2018 – OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva : Daniela Drahovská, 
František Hudák, Ľubomír Jankovič, Marek Mesároš, Júlia Šípková, Pavol Vivodík, Peter 
Vívodík . 
 
6. Vystúpenie starostu 
 

  V tomto bode vystúpil novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Nemeček so svojim 
príhovorom. 
 

 Uznesenie A/2/2018 – OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce. 
 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 

  Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček oboznámil prítomných s programom zasadnutia a 
následne dal hlasovať. 
 

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

            Uznesenie B/3/2018 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 

8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a 

viesť zasadnutia OcZ 
 

    Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček menoval za zástupkyňu starostu p. Júliu Šípkovú, ktorá 
získala vo voľbách najviac hlasov. 
 
     Starosta obce ďalej navrhol poveriť poslankyňu OcZ p. Júliu Šípkovú zvolávaním a 
vedením zasadnutí OcZ v prípadoch  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 

Hlasovanie : za: 6, proti: 0, zdržali sa: 1,  
 

  Uznesenie D/1/2018 – OZ poveruje poslankyňu Júliu Šípkovú zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 



 

9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva 
    Starosta obce navrhol zriadiť komisiu pre ochranu práv vo verejnom záujme. 
 

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

        Uznesenie A/3/2018 – OZ zriaďuje  komisiu pre ochranu práv vo verejnom záujme a volí za 
členov komisie : František Hudák, Marek Mesároš, Pavol Vivodík. 
 

10. Určenie platu starostu obce 
    Funkčné obdobie starostu vzniká dňom zloženia sľubu a zaniká dňom zloženia sľubu 
novozvoleného starostu. 
   Podľa počtu obyvateľov je plat starostu určený z priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve a koeficientom podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat 
rozhodnutím zvýšiť až o 60%.  Poslanci OcZ navrhli zvýšenie základného platu starostu 
o 50%. 
 

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

        Uznesenie B/4/2018 – OZ schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm.i Zákona o obecnom zriadení 
a § 4 ods. 2, 2. veta zák.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v z.n.p. - zvýšenie minimálneho platu starostu o 50%. 
 
11. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2019 
 
      Starosta obce predniesol návrh rozpočtu a nasledovné žiadoti o schválenie :   
 
– Žiadosť TJ Družstevník Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť na rok 2019 
v sume 5.000 Eur. 
 

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

                    Uznesenie B/5/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre TJ Družstevník 
Pusté Sady na rok 2019 v sume 5.000 Eur. 
 
– Žiadosť Jednoty klubu dôchodcov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v sume 
3.200 Eur na rok 2019.   Návrh poslancov OcZ  3.000 Eur na rok 2019. 
 

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

                   Uznesenie B/6/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Jednotu klubu 
dôchodcov v Pustých Sadoch na rok 2019 v sume 3.000 Eur. 
 
– Žiadosť MO Matice slovenskej Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť v roku 
2019 v sume 2.000 Eur. 
 

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

                  Uznesenie B/7/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre MO Matice 
slovenskej Pusté Sady na rok 2019 v sume 2.000 Eur. 
 
– Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady o finančný príspevok na činnosť  
v roku 2019 v sume 2.000 Eur. 
 

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



 
 

                 Uznesenie B/8/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz 
záhradkárov Pusté Sady na rok 2019 v sume 2.000 Eur. 
 
– Žiadosť Základnej školy v Pustých Sadoch o finančný príspevok na činnosť 
turistického klubu pri ZŠ v roku 2019 v sume 1.000 Eur. 
 

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

                 Uznesenie B/9/2018 – OZ schvaľuje finančný príspevok pre turistický klub pri ZŠ 
v Pustých Sadoch na rok 2019 v sume 1.000 Eur. 
 
Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  
obce Pusté Sady na rok 2019 v celom rozsahu.   
 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2019:  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

                Uznesenie B/10/2018 – OZ schvaľuje  rozpočet obce Pusté Sady na rok 2019. 
 
12. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2019 
 

      Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  - VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

              Uznesenie B/11/2018 – OZ schvaľuje  VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností pre 
rok 2019. 
 
   -  VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady. 
 

Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

           Uznesenie B/12/2018 – OZ schvaľuje  VZN č. 2/2018 o  miestnych daniach a 
miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady pre rok 2019. 
Návrhy VZN tvoria prílohy zápisnice. 
  
13. Rôzne 
 

     Doplenie člena do rady školy v ZŠ a v MŠ Pusté Sady za obec Pusté Sady.  Poslanci 
navrhli p. Mareka Mesároša.     
        

Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 1     
 

                  Uznesenie B/13/2018 – OZ schvaľuje  člena rady školy v ZŠ a v MŠ Pusté Sady 
p. Mareka Mesároša. 
 
      Kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla Správu o kontrole uznesení OZ za rok 2018 a 
Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019.   
 
Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0     
 

                Uznesenie A/4/2018 – OZ berie na vedomie Správu o kontrole uznesení OZ za rok 2018 a 
Plán činnosti kontrola obce na I. polrok 2019. 
 
 



 
     Na záver tohoto bodu starosta obce poďakoval p. Kollárikovej za spoluprácu a navrhol schváliť 
odmenu kontrolórke obce za rok 2017 vo výške 30 % z jej ročného platu za rok 2017 v sume 383 Eur. 
 
Hlasovanie : za:7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
                Uznesenie B/14/2018– OZ schvaľuje odmenu kontorlórke obce vo výške 30 % z jej 
ročného platu za rok 2017 v sume 383 Eur. 
 

14. Diskusia 
 

    Hostia Ing. Roman Súkenník - starosta obce Zemianske Sady a p. Helena Mesárošová - 
starostka obce Šalgočka vystúpili s príhovormi. 
 

15. Schválenie uznesenia 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

     Uznesenie B/15/2018 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

16. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 07. decembra 2018 
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                   starosta obce 
 
 
 
p. Marek Mesároš                                               p. Pavol Vivodík   
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 
 
 
    


