
 

 

  Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  24. septembra  2020 o 17.00 hodine 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny, Marek 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 Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
           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. František Hudák a 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 správy o vykonaných kontrolách : 
 
Správa o financovaní stravovania žiakov ZŠ Pusté Sady šk.rok 2019/2020             
Správa o financovaní stravovania detí MŠ Pusté Sady                         
Správa o vykonaní kontroly evidencie uzatvorených dohôd o vykonaní práce za rok 2020 
 



Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
   Hlasovanie : za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
       Uznesenie A/11/2020 – OZ berie na vedomie  správy o vykonaných kontrolách. 
 
6. Schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
 

    Starosta obce predniesol prítomným návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného 
úradu. 
 

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

     Uznesenie B/48/2020 – OZ schvaľuje   Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu zo dňa 10.03.2003. 
 
7. Investičná výstavba v roku 2020    
 

    Starosta obce informoval prítomných, že prebiehajú nasledovné práce : 
 

– Ihrisko pri ZŠ - terénne úpravy, oplotenie, závlaha, výsadba trávy, herné prvky 
 

– chodník pri kostole 
 

– rekonštrukcia OcÚ - KD 
 
8. Rôzne    
 

    Starosta obce informoval o plánovanom audite účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019  a 
audite súladu výročnej správy za rok 2019 vykonaný nezávislým audítorom GA-AUDIT s.r.o., 
č. licencie 383, v zastúpení Ing. Jolanou Takácsovou, zodpovedný audítor č. licencie 822 so 
sídlom ul. Z. Kodálya 769/29, Galanta.      
 
Hlasovanie :  za: 6,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 

     Uznesenie B/49/2020 – OZ schvaľuje  vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2019  a vykonanie auditu súladu výročnej správy za rok 2019, ktoré vykoná nezávislý 
audítor GA-AUDIT s.r.o., č. licencie 383, v zastúpení Ing. Jolanou Takácsovou, zodpovedný 
audítor č. licencie 822 so sídlom ul. Z. Kodálya 769/29, Galanta.      
  
Návrh zmluvy o poskytnutí audítorských služieb tvorí prílohu tejto zápisnice.    
 
   Ďalej starosta obce predniesol návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
na pozemok vo vlastníctve obce Pusté Sady, evidovaného na liste vlastníctva č. 331, 
v katastrálnom území Pusté Sady, parcelné číslo 238/2, parcela registra ,,C”, výmera 385 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie. Vecné bremená – zriadenie a uloženie NN 
prípojky, zriadenie a uloženie kanalizačnej a vodovodnej prípojky budú zriadené v prospech 
budúcich oprávnených z vecného bremena Filipa a Patrície Hornáčkových. 
 
Hlasovanie :  za: 6,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 

     Uznesenie B/50/2020 – OZ schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
na pozemok vo vlastníctve obce Pusté Sady, evidovaného na liste vlastníctva č. 331, 
v katastrálnom území Pusté Sady, parcelné číslo 238/2, parcela registra ,,C”, výmera 385 m2, druh 
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie. Vecné bremená – zriadenie a uloženie NN prípojky, zriadenie 



a uloženie kanalizačnej a vodovodnej prípojky budú zriadené v prospech budúcich oprávnených z 
vecného bremena Filipa a Patrície Hornáčkových. 
 
 

9. Diskusia             
 

    Starosta obce informoval prítomných o otvorení školského roka 2020/2021 v MŠ a ZŠ, 
o situácii s COVID opatreniami a ich financovaním. Na záver informoval o plánovanej akcii 
uvítanie detí do života, ktorá sa uskutoční netradične, odovzdaním finančnej hotovosti a 
darčeka jednému z rodičov, bez prítomnosti ostatných členov rodiny. 
 
10. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

        Uznesenie B/51/2020 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. 
 

11. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 29. septembra 2020 
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                   starosta obce 
 
 
 
p. František Hudák                                               p. Pavol Vivodík     
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 
 
    
 
 
 
 


