
Obec Pusté Sady, 925 54  Pusté Sady 

 
Z á p i s n i c a 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch 
 
Dátum konania :  13. decembra 2022 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 2021 
           7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2023 
          8. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2023 

           9. Žiadosť o finančný príspevok ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch 
         10. Prevod pozemku vo vlastníctve obce na Zdenka Hájnika a manž. Tatianu 
         11. Rôzne 
         12. Diskusia 
         13. Návrh na uznesenie 
         14. 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 č. 8/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e    
 

1. 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. 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 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 a 
správy o vykonaných kontrolách : 
Správa o vykonanej kontrole uznesení OcZ za rok 2022, 
Správa o evidencii a riešení sťažností a podnetov na prešetrenie od občanov, 
Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy, 
 

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

Uznesenie č. 9/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

   1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023  
             2. Správy o vykonaných kontrolách 

        
Plán kontrolnej činnosti a správy o vykonaných kontrolách tvoria prílohu zápisnice. 
 
6. Správa nezávislého audítora 
 

    Starosta obce informoval o audite účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021,   vykonaný 
nezávislým audítorom GA-AUDIT s.r.o., č. licencie 383, v zastúpení Ing. Jolanou Takácsovou, 
zodpovedný audítor č. licencie SKAU 822 so sídlom ul. Z. Kodálya 769/29, Galanta.          
 

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

Uznesenie č. 10/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

    1. správu nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky Obce Pusté Sady k 
31.12.2021, ktorý vykonal nezávislý audítor GA-AUDIT s.r.o., č. licencie 383, v zastúpení Ing. 
Jolanou Takácsovou, zodpovedný audítor č. licencie SKAU 822 so sídlom ul. Z. Kodálya 
769/29, Galanta.      
  
Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice.         
                          
7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2023 
 

   Pracovníčka obce p. Trubačová oboznámila prítomných s návrhom – 
 

- VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady. 

 

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

Uznesenie č. 11/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e    
 

   1. VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady. 
 
 



- VZN č. 4/2022 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, zdržali sa: 0, 
 

Uznesenie č. 12/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e    
 

             1. VZN č. 4/2022 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. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole. 
 

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

Uznesenie č. 13/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e    
 

             1. VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole. 
 
Návrhy VZN tvoria prílohy zápisnice. 
 
8. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2023 
 

    Pracovníčka obce p. Vivodíková predniesla návrh rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2023. 
 
    Následne vystúpila p. Kolláriková, kontrolórka obce, ktorá doporučila OcZ prijať rozpočet  
obce Pusté Sady na rok 2023 v celom rozsahu.   
 

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

Uznesenie č. 14/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e 
 

             1. Rozpočet obce Pusté Sady na rok 2023. 
 
Návrh rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2023 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2023 tvoria prílohu zápisnice. 
 
9. Žiadosť o finančný príspevok ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch 
 

    Starosta obce predniesol žiadosť ZŠ s MŠ Zemianske Sady o finančný príspevok vo výške 
250 € na nákup športových pomôcok. 
 

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

 
 



Uznesenie č. 15/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e 
 

             1. Finančný príspevok vo výške 250 Eur na nákup športových pomôcok pre ZŠ s MŠ 
Zemianske Sady . 
 
10. Prevod pozemku vo vlastníctve obce na Zdenka Hájnika a manželku Tatianu 
  
      Poslanci Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch prerokovali prevod pozemku vo 
vlastníctve obce na Zdenka Hájnika a manželku Tatianu a navrhli kúpnu cenu 5 Eur/m2. 
 
Hlasovanie :  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, 
 

Uznesenie č. 16/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e 
 

             1. v súlade s §  9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku  formou kúpnej zmluvy uplatnením výni-
močného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to  novovytvorenej parcely – parc. č. 
805/4 o výmere 59 m2 , druh: zastavaná plocha, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 
23/2022, vypracovaným Lenkou Korcovou, Geodetické práce, Stará poštová 534, Pata, IČO: 
43091083 dňa 18.7.2022, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, číslo ove-
renia: 1102/2022 dňa 10.8.2022, od parcely č. 1063/100 – ostatná plocha, o výmere 1923 m2, v po-
diele 1/1 k celku, evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, na mape určeného ope-
rátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 1308, k.ú. Pusté Sady, z dôvodu, že ide o pozemok, 
ktorý je v blízkosti rodinného domu žiadateľa a je súčasťou oplotenej záhrady žiadateľa; poze-
mok  je pre obec z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre obec inak nevyužiteľný, za 
kúpnu cenu 5 €/m2, žiadateľovi: Zdenkovi Hájnikovi a jeho manželke Tatiane Hájnikovej,  by-
tom  925 54 Pusté Sady č. 179.  
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 
kupujúci. 
 
11. Rôzne 
 

     Starosta obce informoval prítomných, že budeme musieť v blízkej dobe vymaľovať vstupnú 
chodbu a vymeniť vchodové dvere na telovýchovnej jednote z dôvodu havarijného stavu, 

- dokončiť interiérové úpravy v sále KD. 
 
      Ďalej starosta obce informoval o pripravovaných akciách –28.1.2023 Obecná zabíjačka 

- Reprezentačný ples športovcov 18.02.2023. 
 
12. Diskusia 
 

      Nik nevystúpil  
 
13. Návrh na uznesenie 
 

      Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka  p. Alena Trubačová. 
 

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



 

Uznesenie č. 17/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch     s c h v a ľ u j e 
 

             1. Prijaté uznesenia 
          
14. Záver 
 

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

V Pustých Sadoch 16. decembra 2022 
 
 
Zapísala: Alena Trubačová 
 
 
  

                   Ing. Tomáš Nemeček 
                                   starosta obce 
 
 
 
p. František Hudák            p. Pavol Vivodík 
overovateľ zápisnice                                         overovateľ zápisnice 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
         
 


