
                             Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  13. marca 2019 o 17.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, p. Drahovská a p. Mesároš sa ospravedlnili 
 

Program :  
 1. Otvorenie zasadnutia 
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení 
           4. Interpelácia poslancov 
           5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
           6. Plán investičnej výstavby na rok 2019 
           7. Rôzne 
           8. Diskusia 
           9. Schválenie uznesenia 
         10. Záver   
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 

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

     Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová 
 

     Za overovateľov zápisnice boli určení : p. František Hudák a  p. Peter Vívodík   
 
3. Kontrola plnenia uznesení 
 
    Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia – prijaté uznesenia sa plnia. 
 
4. Interpelácia poslancov 
 

 Nik nevystúpil. 
 

5. 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 vykonaní kontroly využitia transferu pre miestnu organizáciu SZZ 
Správu o vykonaní kontroly využitia transferu pre Turistický krúžok pri ZŠ Pusté Sady 
 
 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 



 

6. Plán investičnej výstavby na rok 2019 
 

   Starosta obce predniesol žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Pata o finančný príspevok 
v sume 15.000 Eur na rekonštrukciu strechy a veže na kaplnke v obci Pusté Sady. 
Celkový rozpočet na realizáciu strechy je na základe cenovej ponuky 18.078 Eur. 
 
Hlasovanie : za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

  Uznesenie B/16/2019 – OZ schvaľuje  poskytnúť finančný príspevok v sume 15.000 
Eur Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Pata na rekonštrukciu strechy a veže na kaplnke v obci 
Pusté Sady. 
 
Plánovaná investičná výstavba v obci Pusté Sady :   pieskovisko v areáli MŠ, oprava 
miestnej komunikácie pri č.d. 203, zhotovenie odtoku z rigolu pod vjazdom do kostola, 
oplotenie ZŠ aj s materiálom – vypracovaná cenová ponuka od Patrika Ščasného v sume 
9.800 Eur, zhotovenie bariérového oplotenia medzi ZŠ a p. Szerencsésom, oplotenie 
športového areálu 
 
7. Rôzne 
 

   Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček oboznámil prítomných : 
Chceme podať žiadosti – modernizácie kamerového systému, detské ihrisko pri ZŠ, 
výsadba drevín na cintoríne, výsadba drevín – vstup do obce od Zemianskych Sadov, 
cesta s chodníkom a osvetlením smerom k areálu TJ. 
 
   Doplenie člena do rady školy v ZŠ a v MŠ za obec Pusté Sady.  Poslanci navrhli p. Katarínu 
Kollárikovú.     
        

Hlasovanie :  za 5,  proti 0,  zdržal sa 0     
 

                  Uznesenie B/17/2019 – OZ schvaľuje  člena rady školy v ZŠ a v MŠ p. Katarínu 
Kollárikovú. 
 
   Na záver starosta predniesol Žiadosť ZŠ s MŠ Zemianske Sady o finančný príspevok v 
sume 1.000 Eur na výmenu stolov a stoličiek v triedach. 
 
Hlasovanie : za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

  Uznesenie B/18/2019 – OZ schvaľuje  poskytnúť finančný príspevok v sume 
1.000 Eur ZŠ s MŠ Zemianske Sady na výmenu stolov a stoličiek v triedach. 
 

8. Diskusia 
 

    V tomto bode informoval starosta obce o plánovanej kultúrno-spoločenskej akcii – Stavanie 
mája 
 
9. Schválenie uznesenia 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

Hlasovanie : za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

         Uznesenie B/19/2019 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 



 
16. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 14. marca  2019 
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                   starosta obce 
 
 
 
p. František Hudák                                                  p. Peter Vívodík   
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 
 
 
    


