
Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva   v Zemianskych Sadoch, 

dňa 28. 11. 2019 o 17.00 hodine 
 

 
Deň konania: 28.11.2019 o 17.00 hodine 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1. Otvorenie zasadnutia  
  2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov 
  3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
  4. VZN č. 3/2019 pre núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 
  5. VZN č. 4/2019  o dani z nehnuteľnosti 
  6. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady 
       a drobné stavebné odpady 
  7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, jej výsledkoch 
a podmienkach za  
      školský rok 2018/2019 
  8. Zápis do kroniky obce za rok 2018 
  9. Rozpočet obce Zemianske Sady na rok 2020 
           10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 
           11. Informácia o zrealizovaných investičných akciách za rok 2019 
      a podané žiadosti o dotácie na rok 2020 
           12. Rôzne 
           13. Diskusia 
           14. Návrh na uznesenie  
           15. Záver  
 
 
1. Otvorenie  
    Zasadnutie OZ otvoril a ďalej viedol starosta obce Ing. Roman Súkeník 
 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov  zápisnice 
    Návrhová komisia: 
    1. František Forro 
    2. Eva Horváthová 
    3. Vlasta Sokolová 
    Overovatelia zápisnice:   
    1. František Forro 
    2. Eva Horváthová 
   
    Zapisovateľka: Vlasta Sokolová 
    Hlasovalo 7 poslancov - Vítězslava Cicáková,  František Forro,  Eva Horváthová, 
    Igor Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka 
    Za- 7, proti – 0, zdržali sa – 0. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
    Plnenie uznesení predniesla p. Miriam Pagáčová, kontrolórka obce. 



     Príloha č. 1 

    Uznesenie A/6/2019 – OZ k bodu č. 3  podľa §11 od.  4                   
                                               zákona 369/1990 Zb.      v    z .n .p.     b e r i e     n a     
    v e d o m i e  
     informáciu o plnení uznesení z 5. zasadnutia OZ zo 
    dňa 26.8.2019 
    Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
Hlasovalo 7 poslancov. -  Vítězslava Cicáková,  František Forro,  Eva Horváthová, 
 Igor Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka  
 Za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
 
4. VZN č. 3/2019 pre núdzové zásobovanie obyvateľstva vodou 
 Toto VZN upravuje dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné 
účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase  
jej nedostatku 
     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č.4 podľa § 11 
     ods.4 zákona 369/1990 Zb. v z .n .p.   s ch v a ľ 
     u j e   VZN č.3/2019 pre núdzové zásobovanie 
     obyvateľstva vodou 
      Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka 
Za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
Príloha č.2 
 
5. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti 
Starosta  obce informoval OZ, že od roku 2009 sa sadzby DZN nezvyšovali. Štát 
prenáša kompetencie na obce bez potrebného finančného krytia. Poslednou novelou 
zákona o dani z príjmov FO síce občan zaplatí menšiu daň pri priemernej mzde ušetrí 
cca 80 €, ale tieto peniaze sú ukradnuté z rozpočtov obcí. Obce prídu o 150 mil. Eur. 
Naša obec príde o 35000€. Žiaľ mestá a obce musia 
tieto peniaze získať na plnenie svojich zákonných povinností. 
Ak chceme v obci budovať a rekonštruovať musíme v obci zvýšiť DZN. Niektoré 
samosprávy zvyšujú sadzby niekoľkonásobne. Ďalej informoval starosta obce, že je 
potrebné zvýšiť DZN  
a zvýšenie 10%-20% nerieši nič. Na dofinancovanie ZŠ  na platy do konca roka chýba 
12 tis. Eur. 
Po vzájomnej diskusii bol návrh na zvýšenie sadzby za pozemky o 50 % a za stavby 
100% 

 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka. 
6 poslancov bolo za Vítězslava Cicáková, František Forro, Igor Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka 
1 poslanec bol proti - Eva Horváthová,  
Za – 6, proti – 1, zdržali sa – 0 



Príloha č.3 
 
     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 5 podľa § 11 
     ods. 4 zákona  369/1990 Zb.  s ch v a ľ u j e    
     VZN č. 4/2019 
     o dani z nehnuteľnosti pre rok 2020 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
6. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné 
    stavebné odpady 
Nakoľko sa zvyšujú poplatky za uloženie odpadov z 5 €/t pri %-te separácie do 30 % 
až štvornásobne a náklady na zvoz a uskladnenie odpadov  tak isto stúpajú, je potrebné 
nútiť občanov separovať. Obec nebude doplácať na TKO. Osem rokov sme 
nezvyšovali poplatok. Starosta obce navrhol zvýšiť  všetky sadzby poplatkov o 25 % 
zo 16 € na 20 € na osobu a rok .  
Je to navýšenie o cca 4000 € za rok do rozpočtu obce. 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka.  
Za – 7, proti- 0, zdržali sa – 0 
Príloha č.4 

 

 
      Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 6 podľa § 11 
     ods. 4 zákona 
     369/1990 Zb.   s ch v a ľ u j e    VZN č. 5/2019 
     o miestnych 
     daniach a miestnom poplatku za komunálne 
     odpady a drobné 
     stavebné odpady pre rok 2020 
                Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok   2018-2019 
Správu predniesla riaditeľka základnej školy PaedDr. Gabriela Kohýlová a za 
materskú školu 
zástupkyňa MŠ p. Vítězslava Cicáková 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka 
Za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
Príloha č.5 
      Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 7 podľa § 11 
     ods. 4  
     zákona 369/1990 Zb.  s ch v a ľ u j e  Správu  
     o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, jej 
     výsledkoch 
     a podmienkach za školský rok 2018/2019 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  



 
8. Zápis do kroniky obce za rok 2018 
Zápis predniesla Mgr. Svitičová Zuzana obecná kronikárka. Starosta obce a poslanci 
OZ  
opravili niektoré údaje. 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka  
Za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 8 podľa § 11 
     ods. 4 zákona 
     369/1990 Zb.   s ch v a ľ u j e   zápis do kroniky 
     obce za 
     rok 2018 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
9. Rozpočet obce Zemianske Sady na rok 2020 
Rozpočet obdržali poslanci e-mailom domov 5 dní pred  pre zasadnutím OZ. 
     Uznesenie A/6/2019 – OZ k bodu č. 9 podľa § 11 
     ods. 4 zákona 
     369/1990 Zb 
     berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce 
     k rozpočtu obce 
     na rok 2020 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
Príloha č. 6 

Poslanci schválili rozpočet obce tak ako bol predložený. 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka. 
Za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 9 podľa § 11 
     ods. 4 zákona 
     369/1990 Zb. s ch v a ľ u j e    rozpočet obce na 
     rok 2020 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
Príloha č.7  

 

Poslancom bola zaslaná správa e-mailom domov 5 dní pred zasadnutím OZ od 
audítora o účtovnej závierke a konsolidovanej závierke za rok 2018 . 
Mali možnosť sa vyjadriť k nej. 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka.  
Za – 7 , proti – 0, zdržali sa – 0 
 
 
 
 



     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 9 podľa § 11 
     ods. 4 zákona 
     369/1990 Zb.  s ch v a ľ u j e   účtovnú závierku 
     za rok 2018 
     a správu z auditu účtovnej závierky za rok 2018 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 9 podľa § 11 
     ods. 4 zákona 
     369/1990 Zb.  s ch v a ľ u je  konsolidovanú 
     účtovnú závierku 
     za rok 2018 a správu z auditu konsolidovanej 
     účtovnej závierky 
     za rok 2018 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  
    
10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 
Plán kontrolnej činnosti predniesla kontrolórka obce p. Miriam Pagáčová. 
Plán kontrolnej činnosti bol zaslaný poslancom domov e-mailom 5 dní pred 
zasadnutím 
OZ. 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka.  
Za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0,  
Príloha č.8 
     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 10 podľa § 
     11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  s ch v a ľ u j e   
     plán kontrolnej 
     činnosti na rok 2020 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
11. Informácia o zrealizovaných investičných akciách za rok 2019 a podané 
žiadosti o dotácie  
      na rok 2020 
Informoval starosta obce o akciách ktoré už boli zrealizovaná a dokončené i tie, ktoré 
sa dokončujú a aké žiadosti boli podané na rok 2020 -  vid. príloha 
Dokončené v roku 2019: 
1. Dobudovanie 2. reaktora ČOV a 25 kanalizačných prípojov- dotácia-10 tis., a       
    z rozpočtu obce 20 tis. € 
2. Kamerový systém –dotácia z Programu rozvoja vidieka 98 tis. €, z rozpočtu obce 0€ 
3. Rekonštrukcia telocvične – dotácia z MŠ SR 27 tis. € z rozpočtu obce 10 tis. € 
4. Rekonštrukcia  2. triedy MŠ – dotácia z MF SR 8 tis. €, z rozpočtu obce 22. tis. € 
5. Rekonštrukcia ŠJ – 6 tis. € z rozpočtu obce 
6. Revitalizácia zelene pred Domom smútku – dotácia z Programu obnovy dediny 5  
     tis. €, spoluúčasť  obce  4. tis. € 
7. Nové kompostéry 300 ks – pripravené na rozvoz do domácností – dotácie pre našu     
    obec 35 tis. €, spoluúčasť obce 1750,-€ 
V tomto roku ešte treba opraviť odvodňovací kanál na strednej ulici a výjazd na 
hlavnú cestu pri bytovke 304 



Podané žiadosti o dotácie na rok 2020: 
1. Dokončenie kanalizácie 
2. Revitalizácia zelene v parku 
3. Vybudovanie zberného dvora 
4. Rekonštrukcia kotolne ZŠ – žiadosť bude podaná do konca roka. 
5. Orava miestnych komunikácií cintorínska a kaptárska cesta – čaká sa na zverejnenie 
výzvy 
6. Rekonštrukcia ŠJ – druhá strana – požiadame o dotáciu MFSR 
 
     Uznesenie A/6/2019 – OZ k bodu č. 11 podľa § 
     11 ods.4 
     zákona 369/1990  b e r i e   na   v e d o m i e    
     informáciu 
     o zrealizovaných investičných akciách  
     a podaných žiadostiach 
     na dotácie 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
12. Rôzne  
Starosta obce informoval poslancov o ukončení činnosti obecnej knižnice 
k 31.12.2019. 
Navrhol zverejniť občanom možnosť odkúpiť si knihy za 20% z ceny knihy. Ak 
nebude záujem 
ponúknuť do iných obecných knižníc. 
     Kontrolórka obce p. Miriam Pagáčová vypracovala smernicu o cestovných 
náhradách, ktorá 
je potrebná pre obec. 
Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka.  
Za – 7 , proti – 0, zdržali sa – 0 
Príloha č.9 
 
     Uznesenie A/6/2019 – OZ k bodu č. 12 podľa § 
     11 ods.4 zákona 
     369/1990 berie na vedomie  smernicu 2019/1 –    
                                                           Vnútorný predpis o cestovných náhradách pre 
     obec a jej organizácie 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
- kontrolórka obce vypracovala smernicu pre obce a jej organizácie  - „ Smernica 
o vybavovaní podnetov 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“. 
Hlasovalo 7 poslancov  Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka. 
Za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
Príloha č.10 

 

 



     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 12 podľa § 
     11 ods.4 zákona 
     369/1990 Zb. s ch v a ľ u j e smernicu  
     o vybavovaní podnetov 
     súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
     činnosti. 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
Na obec bola doručená žiadosť p. Patrika Hornáčeka, bytom Pusté Sady č. 221 
o možnosť 
zriadenia práva prechodu cez novovytvorenú parcelu č. 175/11 v katastrálnom území 
obce  
Zemianske Sady. 
 
     Uznesenie B/6/2019 – OZ k bodu č. 12 podľa §11 
     ods.4 zákona 
     369/1990 Zb    s ú h l a s í  s prechodom –  
     prejazdom na parcelu 
     č. 175/11 v k.ú  Obce Zemianske Sady na dobu 
     max. 30 rokov  
                                                           pre Patrika Hornáček bytom Pusté Sady č. 221 
     Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
Príloha č.11 

Hlasovalo 7 poslancov Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Štefan Šípka. 
 Za – 7, proti -0, zdržali sa – 0 
 
- Na OZ bola doručená žiadosť Regionálneho spolku včelárov o poskytnutie dotácie. 
Nakoľko neuviedli sume a kontakt táto žiadosť bude doriešená na budúcom zasadnutí 
OZ 
- Starosta obce oznámil, že Mikuláš 2019 sa bude konať 5.12.2019 
 
13. Diskusia 
Poslanec p. Forro upozornil poslancov, že na cintoríne si niektorí občania betónujú 
okolo 
hrobov a znehodnocujú hrobové miesta 
Starosta navrhol zverejniť: Pri budovaní a rekonštrukcii hrobového miesta je potrebné 
toto nahlásiť 
na obecný úrad a je potrebné dodržiavať rozmery hrobového miesta 
Vyvesiť tento oznam do vývesnej tabule na miestny cintorín, úradnú tabuľu  
Zodpovedný: Ing. Roman Súkeník - starosta obce 
 
- p. Eva Horváthová navrhla dať do cintorína kameru. 
-p. Eva Horváthová tiež upozornila, že pri súp.č. 52  stromy zasahujú a bránia 
v prechode po chodníku a tiež pri súp.č. 34 je potrebné ich opilovať. 
- ďalej upozornila, že by bolo potrebné chodníky v obci postriekať proti burine boli 
zaburinené. 
p. Šípka upozornil, že je potrebné vyčistiť odtokový kanál na dažďovú vodu pri 
kaštieli  



 
p. Igor Kostka sa informoval, či by bol možné zriadiť autobusovú zastávku v časti 
Kráčiny 
p. starosta súhlasil s podaním žiadosti na SAD Galanta 
 
p. Oľga Lovecká sa sťažovala, že  na jej pozemku p.č. 2/100 susediaci s obytnou 
zónou, je dovezená hromada dreva a že je znehodnotený a zaliaty vodou nakoľko táto 
nemá kde odtekať a ona sa nemôže na tento svoj pozemok dostať, na pozemku vzniklo 
jazero a zarastá malinčím. 
p. starosta  nevie či bol udelení súhlas majiteľa pozemku a dištancuje sa od tohto 
uloženého dreva, 
 to patrí občanovi bývajúcom na č.d.304 
 
p. Oľga Lovecká informovala OZ, že doteraz nebola doriešená lokalita 14 b.j. na 
základe uznesenia súdu a rozhodnutia Okresného úradu Trnava. 
     Majiteľka pozemku súhlasí s odvodnením pozemku. Poslanci OZ p. Šípka a p. 
Ščasný 
urobia prehliadku a navrhnú riešenie. 
-  Poslanec p. Šípka navrhol zmonitorovať tento pozemok a odviesť vodu jestvujúcimi 
rúrami 
 
14. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenie predniesla Vlasta Sokolová (Uznesenia zo 5. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva). 
Príloha č. 12 

 
15. Záver 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. 
 
 
 
Zemianske Sady, dňa 28.11.2019 
 
Zapísala: Vlasta Sokolová 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Roman Súkeník 
           starosta obce 
 
 
 
  
 
  
 
    František Forro                      Eva Horváthová 



overovateľ zápisnice        overovateľ zápisnice 


