
  Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
                       Z á p i s n i c a 

zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  13. decembra  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. Správa nezávislého audítora za rok 2020 
            7. Investičná výstavba 2021 
            8. Schválenie VZN obce Pusté Sady 
            9. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2022 
       10. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré vykonáva a schvaľuje starosta obce rozpočtovými 
       opatreniami 
           11. Výpožička kaplnky vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi Pusté Sady 
 12. Rôzne 
 13. Diskusia 
          14. Návrh na uznesenie 
          15. Záver         
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 

    Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol starosta obce 
Ing. Tomáš Nemeček, ktorý oboznámil prítomných  s programom zasadnutia.  Následne dal hlasovať 
za program. 
 

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

                Uznesenie B/69/2021 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

     Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová 
 

     Za overovateľov zápisnice boli určení : p. František Hudák 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 2022 
a správy o vykonaných kontrolách : 
 
Správa o vykonanej kontrole uznesení OZ za rok 2021 
Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy 
 
Správy tvoria prílohy tejto zápisnice. 
 
   Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
       Uznesenie A/18/2021 – OZ berie na vedomie  plán činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022 
a správy o vykonaných kontrolách. 
 
   Na záver tohoto bodu starosta obce poďakoval p. Kollárikovej za spoluprácu a navrhol 
schváliť odmenu kontrolórke obce za rok 2021 a to za mesiace 1/2021 až 11/2021 vo výške 30 
% z jej platu za tieto mesiace v sume 479 Eur. Od decembra 2021 vyplácať odmenu kontrolórke 
obce mesačne a to 30 %  z jej mesačného platu.   
 
   Hlasovanie : za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
       Uznesenie B/70/2021 – OZ schvaľuje odmenu kontrolórke obce vo výške 30 % z jej platu 
za mesiace 1/2021 až 11/2021 vo výške 479 Eur a od decembra 2021 vyplácať odmenu 
kontrolórke obce mesačne vo výške 30 % z jej mesačného platu. 
 

6. Správa nezávislého audítora za rok 2020 
 

   Starosta obce informoval o audite účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020,   vykonaný 
nezávislým audítorom GA-AUDIT s.r.o., č. licencie 383, v zastúpení Ing. Jolanou Takácsovou, 
zodpovedný audítor č. licencie UDVA 822 so sídlom ul. Z. Kodálya 769/29, Galanta.      
 
    Hlasovanie :  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 

       Uznesenie A/19/2021 – OZ berie na vedomie  správu nezávislého audítora o vykonaní 
auditu účtovnej závierky Obce Pusté Sady k 31.12.2020, ktorý vykonal nezávislý audítor GA-
AUDIT s.r.o., č. licencie 383, v zastúpení Ing. Jolanou Takácsovou, zodpovedný audítor č. 
licencie UDVA 822 so sídlom ul. Z. Kodálya 769/29, Galanta.      
  
Návrh zmluvy o poskytnutí audítorských služieb a Správa nezávislého audítora tvoria prílohu tejto 
zápisnice.         
 

7. Investičná výstavba 2021 
 

    Starosta obce informoval prítomných o dokončení chodníka, osvetlenia, oplotenia a brány v 
športovom areáli a o ukončení rekonštrukcie havarijného stavu miestnej komunikácie.   
     V roku 2022 – pokračovanie rekonštrukcie kaplnky – okná, fasáda 

– športový areál – vybudovanie detského ihriska, výsadba zelene 
– miestny cintorín – dobudovanie vonkajšieho osvetlenia, nové hrobové miesta 
– údržba verejnej zelene a výsadba novej 

 



 
 
8. Schválenie VZN obce Pusté Sady 
    Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  - VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností. 
 

   Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

      Uznesenie B/71/2021 – OZ schvaľuje  VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností. 
 
  -  VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady. 
 

   Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

        Uznesenie B/72/2021 – OZ schvaľuje  VZN č. 3/2021 o  miestnych daniach a miestnom 
poplatku za KO a drobné stavebné odpady. 
 
  -  VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich 
seniorov. 
 

   Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

        Uznesenie B/73/2021 – OZ schvaľuje  VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania 
príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov. 
     
  - VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých 
Sadoch. 
 
   Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

        Uznesenie B/74/2021 – OZ schvaľuje  VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 
školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch. 
 
   - VZN č. 6/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. 
 
   Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

     Uznesenie B/75/2021 – OZ schvaľuje VZN č. 6/2021 o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia. 
 
   - VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska. 
 
   Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

     Uznesenie B/76/2021 – OZ schvaľuje VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma 
pohrebiska. 
 
Návrhy VZN tvoria prílohy zápisnice. 
 
9. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2022 
 



    Pracovníčka obce p. Vivodíková predniesla návrh rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2022. 
 
   Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  
obce Pusté Sady na rok 2022 v celom rozsahu.   
 

   Hlasovanie :  za 7,  proti 0,  zdržal sa 0 
 

          Uznesenie B/77/2021 – OZ schvaľuje  rozpočet obce Pusté Sady na rok 2022. 
 
    Návrh rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2022 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
 
rozpočtu obce na rok 2022 tvoria prílohu zápisnice. 
 
10. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré vykonáva a schvaľuje starosta obce rozpočtovými 

   opatreniami 
 

      V tomto bode predniesla kontrolórka obce p. Kolláriková návrh na určenie v súlade s § 11 
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah 
zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať a schvaľovať starosta obce rozpočtovými opatreniami. 
 
    Hlasovanie : za 7, proti:0, zdržali sa: 0 
 
         Uznesenie B/78/2021 – OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah zmien rozpočtu, ktoré vykonáva 
a schvaľuje starosta obce rozpočtovými opatreniami, ktorými sú na základe § 14 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov: 
 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia      
    celkové príjmy a celkové výdavky, 
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

 

vo výške do 8 000 € ročne na jedno rozpočtové opatrenie v rámci jednej rozpočtovej 
položky. 
 
11. Výpožička kaplnky vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi Pusté Sady                          
 
      Starosta obce predniesol návrh na uzatvorenie zmluvy s Rímsko-katolíckou cirkvou Pusté Sady, 
predmetom ktorej bude: 
 

1. výpožička kaplnky - stavby bez súpisného čísla, zapísanej ako kostol, stojacej na 

parcele registra „C“, parcelné číslo 132 o výmere 50 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, 
evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 62, v k.ú. Pusté Sady, obec 
Pusté Sady, okres Galanta, ktorá je vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Pusté Sady, na 
obdobie max. 50 rokov a na účel spoločenských, kultúrnych a iných akcií organizovaných pre 
občanov a návštevníkov obce Pusté Sady, 
 

2.  dohoda o urovnaní, cieľom ktorej je vysporiadanie všetkých existujúcich práv a 
 povinností, nárokov a záväzkov, ktoré sú medzi obcou Pusté Sady a Rímsko-katolíckou 
 cirkvou, Pusté Sady sporné či pochybné a ktoré vznikli v súvislosti s bezodplatným 
 užívaním kaplnky od 29.5.2018 a financovaním a realizovaním stavebných prác na 
 kaplnke obcou v roku 2018 a 2019 v celkovej výške 20 844 €. 
 



    Hlasovanie : za 7,  proti 0,  zdržal sa   
 
        Uznesenie B/79/2021 – OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy s Rímsko-katolíckou cirkvou Pusté 
Sady, predmetom ktorej bude: 
 

1. výpožička kaplnky - stavby bez súpisného čísla, zapísanej ako kostol, stojacej na 

parcele registra „C“, parcelné číslo 132 o výmere 50 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, 
evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 62, v k.ú. Pusté Sady, obec 
Pusté Sady, okres Galanta, ktorá je vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Pusté Sady, na 
obdobie max. 50 rokov a na účel spoločenských, kultúrnych a iných akcií organizovaných pre 
občanov a návštevníkov obce Pusté Sady, 
 
2.       dohoda o urovnaní, cieľom ktorej je vysporiadanie všetkých existujúcich práv a 
          povinností, nárokov a záväzkov, ktoré sú medzi obcou Pusté Sady a Rímsko-katolíckou 
          cirkvou Pusté Sady sporné či pochybné a ktoré vznikli v súvislosti s bezodplatným         
          užívaním kaplnky od 29.5.2018 a financovaním a realizovaním stavebných prác na   
          kaplnke obcou v roku 2018 a 2019 v celkovej výške 20 844 €. 
 
12. Rôzne 
  
       Starosta obce oboznámil prítomných : 
 

– že sa zúčastnil stretnutia so ZvS Nitra na OcÚ v Pate ohľadom výstavby kanalizácie v obci 
Pusté Sady, projekt odkanalizovania pre obec Pusté Sady je zahrnutý do rozpočtu ZvS Nitra 
na rok 2022, 

 
– že od 1.1.2022 sa uvoľní v bytovom dome Horizont číslo 246 jeden 3-izbový byt a v bytovom 

dome Horizont číslo 245 jeden 2-izbový byt. Na základe VZN obce Pusté Sady č. 4/2015 Čl. 4 
ods. 10 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov poslanci OcZ 
prehodnotili zaslané žiadosti o pridelenie bytu na nájomné bývanie navrhli nasledovné 
obsadenie bytov : 

  
1 – izbový byt  - Durdiak R. 
2 – izbový byt  - Vandák J. 
2 -  izbový byt  - Kriška M. 
3 – izbový byt  - Juhanyaková A. 
 

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

         Uznesenie B/80/2021 – OZ schvaľuje nasledovné obsadenie bytov v bytových domoch Horizont 
č. 245 a č. 246 : 
1 – izbový byt  - Durdiak R. 
2 – izbový byt  - Vandák J. 
2 -  izbový byt  - Kriška M. 
3 – izbový byt  - Juhanyaková A. 
 
13. Diskusia             
 

      Nik nevystúpil. 
 
14. Návrh na uznesenie 
 



      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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

          Uznesenie B/81/2021 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. 
 

15. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 15. decembra  2021 
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                              Ing. Tomáš Nemeček 
                                     starosta obce 
 
 
 
 p. František Hudák                                                              p. Peter Vívodík    
overovateľ zápisnice                                                  overovateľ zápisnice 
 
 
 
 


