
 Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  22. septembra 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. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady 
 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. Marek Mesároš 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 vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy za II. Q. 2021 
Správa o vykonaní kontroly evidencie uzatvorených dohôd o vykonaní práce za rok 2021 
Správa o evidencii a riešení sťažností a podnetov na prešetrenie od občanov za I.polrok 2021 
 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 



   Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
 
        Uznesenie A/16/2021 – OZ berie na vedomie  správy o vykonaných kontrolách. 
 
6. Investičná výstavba 2021 
 

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

– kaplnka – nové okná, drevenné vrchné okenice, renovácia dverí a nové vchodové dvere 
v predpokladanej sume 12.000,- Eur. 
 

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

        Uznesenie B/63/2021 – OZ schvaľuje zákúpenie nových oknien, drevenných vrchných 
okeníc, renováciu dverí a zakúpenie nových vchodových dverí do kaplnky. 
 
7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady 
 

   Starosta obce informoval prítomných poslancov, že je potrebné vyhlásiť termín konania 
voľby hlavného kontorlóra obce Pusté Sady, ktorý musí byť zverejnený najneskôr 40 dní pred 
dňom konania volieb na úradnej tabuli obce Pusté Sady a na webovom sídle obce. 
 

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

        Uznesenie A/17/2021 – OZ vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNT č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Pusté  Sady na 09. 

novembra 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
          Uznesenie B/64/2021 – OZ schvaľuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 
hlavného kontrolóra Obce Pusté Sady, kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky na 
funkciu hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra v zmysle 
§ 18a zákona SNR č. 369/1990 Zz. o obecnom zriadení v platnom znení nasledovne: 
 

1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na riadnom Obecnom zastupiteľstve v Pustých 
Sadoch. 

2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra (ďalej len „kandidát“), ktorý splní kvalifikačné 
predpoklady a ďalšie podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, bude 
pozvaný na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch (ďalej len 
OcZ), ktoré sa uskutoční dňa 09.11.2021. 

3. Kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky stanovené 
príslušnými právnymi predpismi, predstaví OcZ predseda Komisie pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na riadnom rokovaní 
OcZ dňa 09.11.2021. 

4.  Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min. prezentácia. 

5.  Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného   
zastupiteľstva v Pustých Sadoch. 

6.  Voľby riadi volebná komisia. Volebnú komisiu tvoria členovia Komisie pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OcZ v Pustých 



Sadoch. Predsedom volebnej komisie bude predseda komisie pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OcZ v Pustých Sadoch, ktorý 
bude zároveň vyhotovovať zápisnicu o priebehu voľby a jej výsledku. 

7. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom Obecného zastupiteľstva v 
Pusstých Sadoch oproti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích 
lístkov. 

8. Na hlasovacom lístku budú uvedení v abecednom poradí všetci kandidáti, ktorí splnili 
kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi na 
funkciu hlavného kontrolóra s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického 
titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou Obce Pusté Sady. 

9. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním poradového čísla 
kandidáta. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden 
kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok 
do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny, ktorá bude umiestnená 
na vyhradenom mieste v zasadacej miestnosti  obecného zastupiteľstva. Po skončení 
hlasovania  poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, volebná komisia premiestni 
zapečatenú volebnú urnu do zasadacej miestnosti, odpečatí ju a pristúpi k sčítaniu hlasov. 

10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý 

a)      je na predpísanom tlačive, 

b)      so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. 

11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané 
mená sa neprihliada. 

12. Na zvolenie hlavnáho kontorlóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov OcZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OcZ ešte na tej istej schôdzi 
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti ktorí získali v prvom kole 
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú 
dvaja kandidáti s najväščím počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 
volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná predseda volebnej komisie. 

13. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše predseda  volebnej komisie zápisnicu. 
Zápisnica musí obsahovať najmä tieto údaje: 

 počet poslancov zúčastnených na hlasovaní, 

 počet vydaných hlasovacích lístkov, 

 počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

 počet  nevrátených hlasovacích lístkov, 

 počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov 

 počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov 

 počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. 

Titul, meno a priezvisko kandidáta, ktorý bol  zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. 

14. Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontorlóra – 
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

15. Kvalifikačný predpoklad pre výkon funkcie hlavného kontrolóra ustanovuje § 18a ods. 



1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“). 

b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

c) bezúhonnosť 

 Podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sa na hlavného kontrolóra vzťahujú 
všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 o výkone 

práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“). Kandidát 
na funkciu hlavného kontrolóra, preto musí spĺňať okrem kvalifikačných predpokladov 
ustanovených zákonom o obecnom zriadení aj predpoklady výkonu práce vo verejnom 

záujme podľa § 3 ods. 1 zákona o výkone prác vo verejnom záujme. 

16. Písomná prihláška musí obsahovať : 

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 

štruktúrovaný profesijný životopis, 

originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní, 

originál alebo úradne osvedčený výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

návrh koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra v písomnej forme (maximálne 1 stranu 
formátu A4) 

čestné prehlásenie, že kandidát nemá  záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, 
Obci Pusté Sady  a daňovému úradu, 

súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 
kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch (ďalej len 
„OcZ“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa 
tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu. 
Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný. 

17. Termín odovzdania písomnej prihlášky: 

  písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr                                       
do 26.10.2021 do 13:00 hod.  v zalepenej obálke na adresu: 

Obecný úrad 

Hlavná ul. 131 

925 54  Pusté Sady 

Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ 

18. V pracovnej zmluve bude určený ako deň nástupu do práce 1.decembra 2021. 

19. Pracovný úväzok : 0,10. 

8. Rôzne 
 

  Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček informoval prítomných o - zahájení školského roka 2021/2022 v 



Materskej a Základnej škole, 
– spísaní nových nájomných zmluv pre nájomníkov BD Horizont, 
– vykonaných revíziách – elektrika, hromozvody – BD Horizont, 
– rozmiestnení nových nádob na zber kuchynského odpadu a tetrapakov, 
– zbere veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu v októbri, 
– výstave ovocia a zeleniny, ktorú robil SZZ. 

 
    V závere tohto bodu starosta obce predniesol žiadosť p. Janečkovej o odkúpenie stavby č.d. 101, 
vedenej na LV 1208, vo vlastníctve obce Pusté Sady. Stavba je postavená na pozemku, ktorý vlastní p. 
Janečková.  Poslanci OcZ sa zhodli na tom, že momentálne nemajú záujem predávať vyššie spomínanú 
nehnuteľnosť. 
 
9. Diskusia 
 

    Nik nevystúpil. 
 
10. Návrh na uznesenie   
 

    Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

          Uznesenie B/65/2021 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia 
 

 

 
10. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 23. septembra 2021 
 

 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
 
 
  

                     Ing. Tomáš Nemeček 
                           starosta obce 
 
  p. Marek Mesároš                                               p. Pavol Vivodík     
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 


