
  Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  14. decembra  2020 o 16.00 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 Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021 

           7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2021 

           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. Daniela Drahovská 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 plán činnosti kontrolóra na 1. polrok 2021 

a správy o vykonaných kontrolách : 
 

Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy 

Správa o kontrole uznesení OZ za rok 2020 

Správa o evidencii a riešení sťažností a podnetov na prešetrenie od občanov 

Správa o kontrole daní z nehnuteľností za rok 2020 



 

Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 

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

 

        Uznesenie A/12/2020 – OZ berie na vedomie  plán činnosti kontrolóra na 1. polrok 2021 

a správy o vykonaných kontrolách. 

 
   Na záver tohto bodu starosta obce poďakoval p. Kollárikovej za spoluprácu a navrhol schváliť 

odmenu kontrolórke obce za rok 2019 vo výške 30 % z jej ročného platu za rok 2019 v sume 467 Eur. 
 

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

 

       Uznesenie B/52/2020 – OZ schvaľuje odmenu kontorlórke obce vo výške 30 % z jej 

ročného platu za rok 2019 v sume 467 Eur. 

 

6. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021 
 

    Pracovníčka obce p. Vivodíková predniesla návrh rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021. 
 

   Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  

obce Pusté Sady na rok 2021 v celom rozsahu.   
 

   Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021 s podmienkou čerpania 

bežných transferov podľa vypracovanej smernice čerpania bežných transferov miestnych 

organizácií pre rok 2021 :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

          Uznesenie B/53/2020 – OZ schvaľuje  rozpočet obce Pusté Sady na rok 2021 

s podmienkou čerpania bežných transferov podľa vypracovanej smernice čerpania bežných 

transferov miestnych organizácií pre rok 2021. 
 

    Návrh rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021 a Smernica čerpania bežných transferov miestnych organizácií pre 

rok 2021 tvoria prílohu zápisnice. 
 

7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2021 
 

      Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  - VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti. 
 

   Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

      Uznesenie B/54/2020 – OZ schvaľuje  VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2021. 

 

   -  VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady. 
 

   Hlasovanie :  za 6,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

        Uznesenie B/55/2020 – OZ schvaľuje  VZN č. 2/2020 o  miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a drobné stavebné odpady pre rok 2021. 
     

Návrhy VZN tvoria prílohy zápisnice. 

  

 



 

 
8. Rôzne    
 

   Starosta obce prečítal Správu nezávislého audítora za rok 2019 vypracovanú zodpovednou 

audítorkou Ing. Jolanou Takácsovou, evid.č.licencie 822. 
 

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

 

         Uznesenie A/13/2020 – OZ berie na vedomie  Správu nezávislého audítora za rok 2019 

vypracovanú zodpovednou audítorkou Ing. Jolanou Takácsovou, evid.č.licencie 822. 
 

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

9. Diskusia             
 

    Starosta obce informoval prítomných :   

- v rámci rekonštrukcie historických pamiatok na území obce v budúcom roku pristúpime k  

obnove kríža na rázcestí Pusté Sady – Báb, 

- o ukončení rekonštrukcie školského dvora a 

- o ukončení rekonštrukcie priestorov KD. 

 

 

10. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

          Uznesenie B/56/2020 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 

 

11. Záver 
 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček 

s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 

 
 

V Pustých Sadoch 15. decembra  2020 

 

 

Zapísala: Alena Trubačová 

 

 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 

                                   starosta obce 

 

 

 

p. Daniela Drahovská                                             p. Peter Vívodík    
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 

 



 

 


