
    Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  11. jún  2019 o 18.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny,  p. Mesároš sa ospravedlnil 
 

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. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2018 
           7. Investičná výstavba 
           8. Správa riaditeľky ZŠ a MŠ Pusté Sady 
           9. Rôzne 
         10. Diskusia 
         11. Schválenie uznesenia 
         12. 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. Ľubomír Jankovič   p. Pavol Vivodík   
 
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 rozpis kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 a 
správy o vykonaných kontrolách : 
 
Správu o vykonaní kontroly využitia transferu pre TJ Družstevník Pusté Sady 2018 
Správu o vykonaní kontroly využitia transferu pre MO Jednoty dôchodcov Slovenska 2018 
 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 



 
 
   Hlasovanie : za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
                Uznesenie A/5/2019 – OZ berie na vedomie  Rozpis kontrolnej činnosti na 
2. polrok 2019  a správy o vykonaných kontrolách. 
 
6. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2018 
 

     Kontrolórka obce p. Kolláriková oboznámila prítomných s finančnou správou za rok 
2018, prečítala vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2018 a doporučuje 
OcZ prijať Záverečný účet za rok 2018 bez výhrad. 
 

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

      Uznesenie B/20/2019 – OZ schvaľuje   b e z    v ý h r a d  Záverečný účet obce 
Pusté Sady za rok 2018. 
 

Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

7. Investičná výstavba 
 

    Starosta obce informoval prítomných o : 
 

– ukončení rekonštrukcii strechy a veže na kaplnke v obci Pusté Sady, 
– rekonštrukcia bleskozvodového zariadenia v Materskej škole, 
– zhotovení závlahového systému v areáli pri Obecnom úrade, 
– nájomníci BD horizont si dali požiadavku na zhotovenie prístreškov, 
– vybudovaní prechodu pre chodcov cez rigol smerom k Obecnému úradu, 
– plánovanom vybudovaní osvetlenia v uličke pri kostole a 2 svetelných bodov na 
miestnom cintoríne, 
– úprave a dobudovaní školského ihriska pri Základnej škole, na ktoré nám bola 
schválená dotácia v sume 8.000 Eur, 
– modernizácia kamerového systému v obci (schválená dotácia 5.000 Eur). 
 
  Na záver tohto bodu starosta obce predniesol návrh na zakúpenie nového osobného 
automobilu pre potreby obce. Po diskusii s poslancami dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie za zakúpenie nového osobného automobilu v maximálnej cene 20.000 Eur 
s DPH :  za: 6, proti: 0, zdržali sa:0 
 
              Uznesenie B/21/2019 – OZ schvaľuje   zakúpenie nového osobného automobilu v 
maximálnej cene 20.000 Eur s DPH. 
 
8. Správa riaditeľky ZŠ a MŠ Pusté Sady 
 

   Pani riaditeľka z MŠ Mgr. Monika Oboráková a pani riaditeľka zo ZŠ Mgr. Ivana 
Zacharová oboznámili prítomných s výchovno-vzdelávacími podmienkami a materiálno-
technickými a priestorovými podmienkami v MŠ a ZŠ Pusté Sady. 
 
9. Rôzne    
 

   V tomto bode predniesol starosta obce Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 4/2008 o výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 



podmienok úhrady v školskej jedálni. 
 

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

         Uznesenie B/22/2019 – OZ schvaľuje   Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 4/2008 o výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v školskej jedálni. 
 
10. Diskusia             
 

      V tomto bode nik nevystúpil.   
 
11. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

         Uznesenie B/23/2019 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 
16. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 13. júna  2019 
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                   starosta obce 
 
 
 
p. Ľubomír Jankovič                                                 p. Pavol Vivodík   
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


