
     Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 

Dátum konania :  16. júna  2021 o 17.00 hodine 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
 

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. Investičná výstavba 2021 

 7. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

 8. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020 

 9. Rôzne 

           8. Diskusia 

           9. Návrh na uznesenie 

         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. Ľubomír Jankovič 
 

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 2. polrok 2021 

a správy o vykonaných kontrolách : 
 

Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy za I. Q. 2021 

Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov 

Slovenska 2020 

Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre TJ Družstevník Pusté Sady 



Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre miestnu organizáciu Matice Slovenskej 
 

Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 

   Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

        Uznesenie A/15/2021 – OZ berie na vedomie  plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2021 

a správy o vykonaných kontrolách. 

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

odmenu kontrolórke obce za rok 2020 vo výške 30 % z jej ročného platu za rok 2020 v sume 503 Eur. 
 

   Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

       Uznesenie B/58/2021 – OZ schvaľuje odmenu kontorlórke obce vo výške 30 % z jej 

ročného platu za rok 2020 v sume 503 Eur. 

 
6. Investičná výstavba 2021 
 

    Starosta obce Ing. Nemeček informoval prítomných o plánovanej investičnej výstavbe : 
 

– príprava podkladov a verejné obstarávanie - oprava cesty v starej dedine, realizácia 

10/2021 

– príprava projektovej dokumentácie a verejné obstarávanie – oplotenie, chodník, 

osvetlenie a nová vstupná brána – športový areál – realizácia 9/2021 

– závlahový systém na futbalové ihrisko + čerpadlo - zrealizované 

– osadil sa nový bod verejného osvetlenia pri súpisnom čísle domu 181 

– zakúpila sa kosačka              

– dohodnúť sa s vdp. farárom Kunom, či sa bude tento rok riešiť rekonštrukcia kaplnky – 

okná, vchodové dvere a elektrika 
 

7. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 
 

  Starosta obce predniesol prítomným návrh VZN obce Pusté Sady č. 1/2021 o umiestňovaní 

volebných plagátov na verejných priestranstvách obce. 
 

    Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

        Uznesenie B/59/2021 – OZ schvaľuje VZN obce Pusté Sady č. 1/2021 o umiestňovaní 

volebných plagátov na verejých priestranstvách. 

 

8. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020 
 

    Kontrolórka obce p. Kolláriková oboznámila prítomných s finančnou správou za rok 

2020, prečítala vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2020 a doporučuje 

OcZ prijať Záverečný účet za rok 2020 bez výhrad. 
 

    Hlasovanie :  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 

     Uznesenie B/60/2021 – OZ schvaľuje   b e z    v ý h r a d  Záverečný účet obce Pusté 

Sady za rok 2020. 
 

    Vyjadrenie k záverečnému účtu obce Pusté Sady za rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.    

 



9. Rôzne 
 

      Starosta obce oboznámil prítomných :   

 

– v obci prebehlo očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou proti COVID 19, ktoré organizoval 

Trnavský samosprávny kraj – 50 občanov  sa dalo zaočkovať 

– o sčítaní obyvateľov, k 16.6.2021 je sčítaných 591 občanov 

– o triedení odpadov, na základe informácií z Komplex, odpadovej spoločnosti 

– v blízkej dobe sa uvoľní v bytovom dome Horizont 1 dvojizbový byt 

– o žiadosti od p. Bíru o odúpenie pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo 69/1 
v rozlohe 134 m2.   

 
 Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

          Uznesenie B/61/2021 – OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, parcelné 

číslo 69/1 o rozlohe 134 m2 p. Bírovi. 
 

10. Diskusia             
 

      Nik nevystúpil. 
 

9. Návrh na uznesenie 
 

    Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

    Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

          Uznesenie B/62/2021 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

10. Záver 
 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček 

s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 

V Pustých Sadoch 18. júna  2021 
 

Zapísala: Alena Trubačová 

 
  

 

 

                   Ing. Tomáš Nemeček 

                                   starosta obce 

 

p. František Hudák                                                      p. Ľubomír Jankovič 

overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 


