
              Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  16. júna  2020 o 16.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, Vivodík Pavol a Vívodík Peter 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. Schválenie Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020 
           7. Investičná výstavba v roku 2020 
           8. Rôzne 
           9. Diskusia 
         10. Návrh na uznesenie 
         11. 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 a p. Júlia Šípková 
 
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 2020 
a správy o vykonaných kontrolách : 
 
Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre MO Jednoty dôchodcov Slovenska 2019 
Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre TJ Družstevník Pusté Sady 
Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy 
Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre MO Matice slovenskej 



 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
   Hlasovanie : za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
       Uznesenie A/10/2020 – OZ berie na vedomie  rozpis kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 
a správy o vykonaných kontrolách. 
 
6. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2019 
 

    Kontrolórka obce p. Kolláriková oboznámila prítomných s finančnou správou za rok 
2019, prečítala vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2019 a doporučuje 
OcZ prijať Záverečný účet za rok 2019 bez výhrad. 
 

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

     Uznesenie B/45/2020 – OZ schvaľuje   b e z    v ý h r a d  Záverečný účet obce Pusté 
Sady za rok 2019. 
 

    Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.    
 
7. Investičná výstavba v roku 2020    
 

    Starosta obce informoval prítomných, že prebiehajú nasledovné práce : 
 

– rekonštrukcia interiéru obecného úradu – výmena elektroinštalácie, výmena rozvodov 
tepla, sádrokartónové úpravy, obklady, dlažby, rekonštrukcia schodiska, 

 

– výstavba oplotenia na školskom dvore, terénne úpravy a výstavba detského ihriska v 
areáli ZŠ. 

 

– prestrešenie balkónov na bytových domoch Horizont. 
 
8. Rôzne    
 

    Kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla návrh úpravy rozpočtu obce Pusté Sady na rok 
2020, z dôvodu výpadku podielových daní na základe mimoriadnej situácie COVID 19 v týchto 
položkách : 
             Bežné výdavky 
 

Funkčná                          Názov                                Schválený      Úprava 
klasifikácia                     rozpočet            rozpočtu 
0850       Miestna org. záhradkárov    2.000 Eur             - 1.200 Eur 
0860       Miestna org. Matice slovenskej   2.000 Eur             - 1.500 Eur 
0870       Turistický krúžok pri ZŠ    1.000 Eur                -    500 Eur 
10201                 Sociálne zabezp. dôchodcovia             3.000 Eur                 - 2.000 Eur 
 

              Bežné príjmy 
 

Funkčná                          Názov                                Schválený      Úprava 
klasifikácia                     rozpočet            rozpočtu 
0911       Predškolská výchova   50.432 Eur               + 5.200 Eur 
   
   Hlasovanie :  za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 

     Uznesenie B/46/2020 – OZ schvaľuje  úpravu rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2020.   
    



Návrh úpravy rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.    
 
 
  Starosta obce oboznámil prítomných, že TJ Družstevník Pusté Sady zaregistrovalo futbalové 
A mužstvo dospelí do súťažného ročníka 2020/21 na ObFZ Galanta. 
 
9. Diskusia             
 

    V tomto bode nik nevystúpil . 
 
10. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

        Uznesenie B/47/2020 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 
11. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 18. júna  2020 
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                   starosta obce 
 
 
 
p. Júlia Šípková                                                          p. Ľubomír Jankovič 
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 
 
    
 
 
 
 
           


