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1. Organizačná štruktúra obce a Identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Ing. Tomáš Nemeček 

Zástupkyňa starostu obce: Júlia Šípková 

Poslanci Obecného zastupiteľstva – volebné obdobie 2018 – 2022: 

• Júlia Šípková – Kresťanskodemokratické hnutie 

• Pavol Vivodík – SMER – sociálna demokracia 

• František Hudák – Kresťanskodemokratické hnutie 

• Daniela Drahovská – SMER – sociálna demokracia 

• Peter Vivodík – SMER – sociálna demokracia 

• Ľubomír Jankovič – SMER – sociálna demokracia 

• Marek Mesároš – SMER – sociálna demokracia 

Kontrolórka obce: Katarína Kolláriková 

 

2. Základná charakteristika obce 

Obec Pusté Sady je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou 

osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou 

úlohou obce pri výkone úloh samosprávy a prenesenom výkone štátnej správy je starostlivosť 

o potreby jej obyvateľov a rozvoj územia. Cieľom obce je vytvoriť priaznivé podmienky pre život 

všetkých obyvateľov a kontinuálne ich zlepšovať. 

Geografické a demografické údaje 

Obec Pusté Sady sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Galanta na hranici medzi 

Trnavským a Nitrianskym krajom. Rozloha katastrálneho územia obce je 8 031 342 m2 – 803,13 

ha1. Katastrálne územie obce susedí s katastrálnymi územiami obcí Trnavského kraja Pata, 

Zemianske Sady, Vinohrady nad Váhom a katastrálnymi územiami obcí Nitrianskeho kraja Báb 

a Rumanová. V blízkosti obce sa nachádzajú mestá Sereď (12 kilometrov), Hlohovec (16 

kilometrov), Galanta (20 kilometrov) a krajské mestá Nitra (26 kilometrov) a Trnava (30 

kilometrov). Obec sa nachádza približne 5 kilometrov od rýchlostnej cesty R1, ktorá je súčasťou 

Európskej cesty 58 z hlavného mesta Rakúskej republiky Viedeň do správneho centra 

Rostovskej oblasti v Rusku Rostov nad Donom.  

 

 

 

 

 

1
 Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – Register obnovenej evidencie pozemkov – Trnavský kraj k 20.08.2020. 

Dostupné online: http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/registre-obnovenej-evidencie-pozemkov/roep-tt.pdf  
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Vývoj počtu obyvateľov obce v rokoch 2015 – 2021 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 1 - Vývoj počtu obyvateľov obce Pusté Sady v rokoch 2015 - 2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvateľov obce 588 590 589 593 601 600 592 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky2 

Hustota obyvateľstva v roku 2021 bola 74,52 obyvateľov na kilometer štvorcový3. Zloženie 

obyvateľstva v uvedených rokoch podľa pohlavia uvádza tabuľka: 

Tabuľka 2- Obyvateľstvo obce Pusté Sady podľa pohlavia v rokoch 2015 - 2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Muži 314 310 307 309 312 312 304 

Ženy 274 280 282 284 289 288 288 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky4
 

Symboly obce 

Erb obce Pusté Sady tvoria v červenom štíte dve strieborné skrížené trúby so zlatými trojzubými 
zvlnenými odvrátenými zástavkami, v strede hlavy zlatá koruna. 

Zástavu obce Pusté Sady tvoria pásy zo žltej, bielej a červenej farby. Pečať obce Pusté Sady tvorí 
erb obce Pusté Sady s rubopisom: „Obec Pusté Sady“. 

Erb obce bol novo vytvorený a pripomína historický fakt, že v 14. storočí sa obec Pusté Sady 
spomína ako osada kráľovských trubačov. Erb bol do Heraldického registra Slovenskej republiky 
prijatý 17. júla 1996. Autorom erbu je Ján Valach.  

  

 

 

2
 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – Demografia a sociálne štatistiky - Obyvateľstvo - Stav a pohyb obyvateľstva – Počet obyvateľov 

podľa pohlavia – obce (ročne). Dostupné online: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/v_om7101rr_00_00_00_sk  

3 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – Demografia a sociálne štatistiky – Obyvateľstvo – Hustota obyvateľstva – Hustota obyvateľstva 
– obce. Dostupné online: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7014rr/v_om7014rr_00_00_00_sk  
4 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – Demografia a sociálne štatistiky – Obyvateľstvo – Bilancie obyvateľstva – Bilancie podľa veku – 
Vekové zloženie – obce. Dostupné online: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7008rr/v_om7008rr_00_00_00_sk  
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História obce 

Obec Pusté Sady sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Galanta na hranici medzi 
Trnavským a Nitrianskym krajom. Jeden z občanov, ktorý počas svojho života navštívil viaceré 
krajiny Európy, označil lokalitu Pustých Sadov za „najkrajšiu dolinku v Strednej Európe“. Obec 
sa prvý krát v historických listinách spomína už v roku 1156 pod názvom Kurt. Presný rok vzniku 
však nie je známy. Spočiatku to bola dedina kráľovských trubačov, ktorí patrili k panstvu 
Šintavského vodného hradu. Túto skutočnosť odzrkadľuje aj erb obce – dve prekrížené trúby. 
Kráľovskí trubači mali rôzne výsady, keďže v tých časoch boli oznamovateľmi správ pre 
poddaných a iné obyvateľstvo. V roku 1392 sa Pusté Sady stali majetkom Ostrihomskej kapituly. 
V roku 1598 podľa historických záznamov obec vyplienili Turci a Valoni.  

V priebehu storočí sa v obci vystriedalo viacero zemepánskych rodov. V 16. a 17. storočí boli 

zemepánmi rody Chiézy, Thúry, a Henezy. V 18. a 19. storočí to boli rody Záhy, Esterházy 

a Andrássy. Historické pramene hovoria aj o prítomnosti fary a kostola, ktoré však zanikli počas 

reformácie. Odvtedy bola obec iba filiálkou niektorej inej farnosti. Začiatkom 20. storočia tu 

bola aj Židovská komunita, ktorá tu mala zriadenú synagógu. V historickom strede obce sa 

zachovala malá kaplnka z polovice 19. storočia. V súčasnosti prebieha jej rekonštrukcia 

a obnova. 

 

Významné osobnosti – rodáci z obce – 20. storočie 

Ján Čirka (1943) – akademický maliar, pôsobil v československom filmovom priemysle. 

Umelecky sa podieľal na viacerých seriáloch a filmoch vrátane medzinárodne oceneného 

animovaného filmu Viktora Kubala „Krvavá pani“.  

Peter Hrotík (1935 – 2007) – akademický sochár, dlhodobo pôsobil ako správca umeleckých 

zbierok a reštaurátor umeleckých diel v Múzeu Bojnice. 

 

3. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

Výchova a vzdelávanie 

Výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v obci zabezpečujú v rámci predprimárneho a primárneho 

vzdelávania: 

• Materská škola Pusté Sady – Pusté Sady č. 132.  

• Základná škola Pusté Sady – Pusté Sady č. 42.  

Na mimoškolské a voľnočasové aktivity detí a žiakov sú zriadené: 

• Denné centrum pri Základnej škole Pusté Sady 

• Turistický krúžok pri Základnej škole Pusté Sady 
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Organizácie v obci 

V obci Pusté Sady pôsobia tieto organizácie: 

• Folklórny súbor Pustakerčanka 

• Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 

• Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 

• Miestny odbor Matice Slovenskej 

• Telovýchovná jednota Družstevník Pusté Sady 

Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Pusté Sady prostredníctvom pravidelných 

a jednorazových podujatí. Medzi pravidelné obecné podujatia patria: 

• Obecná zabíjačka 

• Reprezentačný ples športovcov 

• Fašiangové podujatie – Pochovávanie basy 

• Podujatie s ekologickou tematikou pri príležitosti Dňa Zeme 

• Stavanie Mája 

• Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 

• Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka 

• Dožinkové slávnosti 

• Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 

• Kultúrne a športové podujatia pri príležitosti hodov 

• Sprievod obcou v maskách pri príležitosti Halloweenu 

• Posedenie členov Miestnej organizácie Jednoty Dôchodcov Slovenska a členov 

Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 

• Návšteva Svätého Mikuláša v obci 

Šport 

Obec podporuje šport prostredníctvom Telovýchovnej jednoty Družstevník Pusté Sady, ktorá 

pôsobí v súťažiach organizovaných Slovenským futbalovým zväzom, respektíve príslušným 

Oblastným futbalovým zväzom Galanta. V sezónach 2020/2021 a 2021/2022 pôsobí TJ 

Družstevník Pusté Sady v súťažiach: 

• Muži – VII. Liga GA – ŠA 

Družstvo Žiaci U13 hralo súťaž v sezóne 2020/2021. Do sezóny 2021/2022 sa vzhľadom na nízky 

počet žiakov v danej vekovej kategórii neprihlásilo.  

Hospodárstvo 

Významným hospodárskym subjektom pôsobiacim v obci Pusté Sady je spoločnosť KOMPLEX – 

odpadová spoločnosť s.r.o., ktorá v katastri obce prevádzkuje skládku odpadov. Spoločníkmi sú 

KOMPLEX – záujmové združenie obcí a spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá je dcérskou 
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spoločnosťou A/S MARIUS PEDERSEN, najväčšieho dánskeho subjektu v oblasti nakladania 

s odpadmi. KOMPLES – odpadová spoločnosť s.r.o. poskytuje služby: 

•  Zber a preprava odpadov 

•  Zneškodňovanie odpadov skládkovaním 

•  Terénne úpravy a rekultivácia skládok odpadov 

•  Prenájom kontajnerov 

• Letná a zimná údržba pozemných komunikácií 

• Údržba zelene 

V oblasti poľnohospodárskej výroby v obci pôsobí poľnohospodárske družstvo RaVOD Pata, 

ktoré vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi 8.12.1972 zlúčením JRD Pata, JRD Pusté Sady 

a JRD Mier Zemianske Sady5. Zameriava sa na: 

• Výrobou a predajom pšenice, kukurice, slnečnice, krmovín a hroznových odrôd Pálava, 

Devín, Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon 

• Výrobou a predajom hroznového vína 

• Chovom a predajom hovädzieho dobytka, predajom surového kravského mlieka, 

vysokoteľných jalovíc a výkrmového dobytka 

 

4. Vývoj v obci z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce je rozpočet obce. Obec zostavila 

rozpočet na rok 2021 podľa ustanovení § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový.  

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. B/53/2020.  

 

Rozpočet po zmenách k 31.12.2021 v EUR 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu 
Príjmy celkom 597 781,00 597 781,00 687 072,40 
Z toho:    
Bežné príjmy 597 781,00 597 781,00 686 307,43 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 
Finančné operácie 0,00 0,00 764,97 
Výdavky celkom 540 536,50 540 536,50 586 987,82 
Z toho:    
Bežné výdavky 520 088,50 520 088,50 525 008,18 
Kapitálové výdavky 0,00 0,00 47 121,39 
Finančné operácie 20 448,00 20 448,00 14 858,25 

 

 

5
 Zdroj: https://www.ravodpata.sk/  
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Zistenie prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 

Položka Skutočnosť k 31.12.2021 
Bežné príjmy spolu 686 307,43 
Bežné výdavky spolu 525 008,18 
Bežný rozpočet - prebytok +161 299,25 
Kapitálové príjmy spolu 0,00 
Kapitálové výdavky spolu 47 121,39 
Kapitálový rozpočet - schodok -47 121,39 
Bežný a kapitálový rozpočet - prebytok +114 177,86 
Vylúčenie z prebytku 13 593,04 
Upravený rozpočet z bežného a kapitálového 
rozpočtu 

 
+100 584,82 

Príjmy z finančných operácií 764,97 
Výdavky z finančných operácií 14 858,25 
Finančné operácie - schodok -14 093,28 
Hospodárenie obce +86 491,54 

 

5. Ostatné dôležité informácie 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ Účel Poskytnuté 
FP 

Použité 
FP 

Rozdiel 

Okresný úrad Galanta Odmeňovanie skladníkov CO 85,92 85,92 0,00 
Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky 

Prenesený výkon na úseku 
stavebného poriadku 

778,78 778,78 0,00 

Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky 

Prenesený výkon na úseku 
dopravy 

25,96 25,96 0,00 

Štatistický úrad Slovenskej 
republiky 

SODB 2021 3 054,66 3 054,66 0,00 

Okresný úrad Trnava Normatívne FP ZŠ 50 608,00 50 608,00 0,00 
Okresný úrad Trnava Príspevok na digitálne 

technológie ZŠ 
500,00 500,00 0,00 

Okresný úrad Trnava Vzdelávacie poukazy 346,00 346,00 0,00 
Okresný úrad Trnava Výchova a vzdelávanie MŠ 470,00 470,00 0,00 
Okresný úrad Trnava FP na učebnice ZŠ 306,00 306,00 0,00 
Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 

Prenesený výkon hlásenie 
pobytu 

198,33 198,33 0,00 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 

Prenesený výkon register 
adries 

19,60 19,60 0,00 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 

Prenesený výkon 
starostlivosť o ŽP 

58,89 58,89 0,00 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 

Testovanie žiakov COVID 19 210,00 210,00 0,00 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 

Testovanie COVID 19 18 985,00 18 985,00 0,00 

Trnavský samosprávny kraj Športové vybavenie pre deti 700,00 700,00 0,00 
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Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky 

 398,99 398,99 0,00 

 

Poskytnuté dotácie 

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám 

– podnikateľom podľa ods. 4, § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 

Žiadateľ dotácie Poskytnuté finančné 
prostriedky 

Skutočne použité 
finančné prostriedky 

Rozdiel 

TJ Družstevník 6 803,66 6 803,66 0,00 
Rímskokatolícka cirkev 2 294,12 2 294,12 0,00 
Jednota dôchodcov Slovenska 
a Slovenský zväz záhradkárov 

4 492,89 4 492,89 0,00 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR 

Vybrané aktíva 

Názov ZS k 01.01.2021 KS k 31.12.2021 
Majetok spolu 1 739 642,00 1 797 356,04 
Neobežný majetok spolu 1 610 888,34 1 564 755,54 
Z toho:   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 490 541,45 1 444 408,65 
Dlhodobý finančný majetok 120 346,89 120 346,89 
Obežný majetok spolu 126 133,65 230 189,62 
Z toho:   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky 211,44 0,00 
Finančné účty 125 922,21 230 189,62 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 2 620,01 2 410,88 
Vybrané aktíva spolu 1 739 642,00 1 797 356,04 

 

Vybrané pasíva 

Názov ZS k 01.01.2021 KS k 31.12.2021 
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 739 642,00 1 797 356,04 
Vlastné imanie 216 619,27 340 378,90 
Z toho:   
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia 216 619,27 340 378,90 
Záväzky 672 33,36 661 845,71 
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Z toho:   
Krátkodobé záväzky 30 500,87 47 377,14 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 850 689,37 795 131,43 
Vybrané pasíva spolu 1 739 642,00 1 797 356,04 

 

7. Výkaz ziskov a strát 

Účtovná skupina Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Náklady 615 275,11 675 444,08 
50 - Spotrebované nákupy 53 491,50 60 955,14 
51 - Služby 100 456,92 186 124,01 
52 – Osobné náklady 343 317,23 316 909,30 
53 – Dane a poplatky 2 093,45 2 863,98 
54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 10 129,00 4 578,65 
55 – odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

98 253,20 96 443,00 

56 – Finančné náklady 7 533,81 7 570,00 
Výnosy 739 034,71 641 314,91 
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 100,00 100,00 
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 238 462,44 195 832,71 
64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 38 974,64 36 575,78 
66 – Finančné výnosy 1 800,00 910,95 
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách 
a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

459 697,63 459 697,63 

Výsledok hospodárenia 123 759,60 -34 129,17 
 

8. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

a) oplotenie športového areálu 

b) závlaha futbalového ihriska 

c) chodník k športovému areálu 

9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

a) Pokračujúca rekonštrukcia kaplnky v strede obce – výmena okien, oprava fasády, 

výmena elektroinštalácie, rekonštrukcia interiéru 

b) Výstavba novej športovo-oddychovej zóny v športovom areáli 

c) Nákup kosačky na údržbu futbalového ihriska a iných zelených plôch v obci 

d) Spracovanie nového územného plánu obce 
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10. Udalosti osobitného významu po skočení účtovného obdobia 

Obec Pusté Sady nezaznamenala po 31.12.2021 žiadnu udalosť osobitného významu ktorá by 

si vyžadovala úpravu alebo zverejnenie tejto individuálnej účtovnej závierky. 

11. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Druhá polovica roku 2020 a celý rok 2021 bol charakteristický výskytom nových variantov vírusu 

SARS-CoV-2, ktoré sa oproti pôvodnému variantu objavenému v stredočínskom meste Wu-

chan v decembri 2019 odlišujú infekčnosťou, príznakmi aj priebehom ochorenia. K 5. januáru 

2022 boli na zozname variantov spôsobujúcich obavy zaradené varianty Beta (prvotný výskyt 

v Južnej Afrike), Gamma (prvotný výskyt v Brazílii), Delta (prvotný výskyt v Indii) a Omikron 

(prvotný výskyt v Južnej Afrike a Botswane)6. Ako deeskalovaný variant je uvádzaný variant Alfa 

(prvotný výskyt vo Veľkej Británii), ktorý na jeseň 2020 a jar 2021 spôsobil v Slovenskej 

republike silnú druhú vlnu ochorenia COVID-19.  

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu v mesiacoch november a december 

2020, ktorú spôsobovala mutácia koronavírusu identifikovaná vo Veľkej Británii (neskôr 

premenovaná na Alfa7) Vláda slovenskej republiky pristúpila k rozhodnutiu sprísniť 

protipandemické opatrenia a významným spôsobom obmedziť pohyb občanov (tzv. lockdown). 

Trvanie lockdownu bolo schválené na obdobie od 19. decembra 2020 do 10. januára 20218. 

Keďže mierne nastavené protipandemické opatrenia s veľkým množstvom výnimiek nezastavili 

rast prípadov koronavírusu počas vianočných sviatkov a zároveň pokračovala veľmi vážna až 

kritická situácia v slovenských nemocniciach, Vláda Slovenskej republiky pristúpila 31. 

decembra 2021 k výraznému sprísneniu zákazu vychádzania.  

Sprísnený lockdown začal platiť 1. januára 20219. V nedeľu 17. januára 2021 predseda vlády 

Slovenskej republiky Igor Matovič predstavil podobu celoslovenského skríningového testovania 

s názvom „Zachráňme spolu životy10“. Občania Slovenskej republiky sa mali v dňoch 18. až 26. 

januára 2021 otestovať na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Otestovať sa mohli v zriadených 

mobilných odberových miestach alebo akreditovaných laboratóriách prostredníctvom 

antigénového testu alebo RT-PCR testu. Od 27. januára 2021 bol pre cestu do a zo zamestnania 

potrebný negatívny výsledok zo skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“. Platnosť 

výsledku (certifikát, respektíve potvrdenie o absolvovaní testu) bola 7 dní a počítala sa od 27. 

januára 2021. Zákaz vychádzania bol zároveň predĺžený do 7. februára 2021. 

 

6
 SARS-CoV-2 variants of concern as of 5th January 2022. European Centre for Disease Prevention and Control. [online] [cit. 2022-01-11] 

Dostupné na: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
7WHO zjednodušila názvy variantov SARS-CoV-2. Prečo sú niektoré varianty epidemiologicky závažné? Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. [online] [cit. 2022-01-07]. Dostupné na: 
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4747:who-zjednoduila-nazvy-variantov-sars-cov-2-preo-su-niektore-
varianty-epidemiologicky-zavane&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62  
8Vláda rozhodla: Lockdown bude na Slovensku od 19. decembra do 10. januára. Združenie miest a obcí Slovenska [online] [cit. 2022-01-07] 
Dostupné na: https://www.zmos.sk/vlada-rozhodla-lockdown-bude-na-slovensku-od-19-decembra-do-10-januara--oznam/mid/431757/.html  
9Vláda schválila prísny lockdown. Tlačová agentúra Slovenskej republiky. [online] [cit. 2022-01-07] Dostupné na: 
https://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-prisny-lockdown/517595-clanok.html  
10Koronavírus: Slovensko čaká 9-dňové plošné testovanie, predĺžil sa zákaz vychádzania. Aktuality.sk [online] [cit. 2022-01-07] Dostupné na: 
https://www.aktuality.sk/clanok/856582/koronavirus-slovensko-caka-9-dnove-plosne-testovanie-predlzi-sa-aj-zakaz-vychadzania/  
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Obec na základe vyššie uvedených skutočností zriadila Mobilné odberové miesto na 

vykonávanie antigénového testovania. Skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ 

prebehlo v sobotu 23. januára 2021. Vzhľadom na nepriaznivé výsledky, ktoré dosiahol okres 

Galanta (2,19%) bolo dňa 30. januára 2021 zorganizované druhé kolo skríningového testovania. 

Keďže situácia v okrese Galanta, ako aj na celom území Slovenskej republiky bola naďalej vážna 

a upravený COVID-Automat stanovoval platnosť vykonaného testu na obdobie 7 dní, 

skríningové testovania pokračovali aj počas nasledujúcich víkendov. Od 20. februára 2021 sa 

pre zefektívnenie testovania konali spoločné skríningové testovania obcí Pusté Sady, Zemianske 

Sady a Šalgočka, každý týždeň vždy v jednej z troch obcí.  

Vojenské napadnutie Ukrajiny zo strany Ruskej federácie dňa 24. februára 2022 malo za 

následok uvalenie ekonomických sankcií na ruské fyzické a právnické osoby Európskou úniou, 

Spojenými štátmi americkými, Japonskom, Kanadou, Austráliou a inými demokratickými 

krajinami. To viedlo k ekonomickej neistote na trhoch, zvýšilo cenu energií, stavebných a iných 

materiálov. Krajiny západného sveta zároveň čelia najvyšším mieram inflácie za posledných 

dvadsať rokov. Dlhodobé účinky zavedených sankcií, ako aj hrozbu ďalších budúcich sankcií, nie 

je v tejto chvíli možné prognózovať. Vojna na Ukrajine pokračuje aj ku dňu vypracovania tejto 

výročnej správy.  

 

Vypracoval: Helena Vivodíková    Schválil: Ing. Tomáš Nemeček 

 

 

V Pustých Sadoch dňa 30.06.2022 

 

 

 


