
Obecný úrad Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Zemianskych Sadoch, dňa 14.4.2020 o 17.oo hodine 

 
Dátum konania: 14.apríla  2021 v školskej jedálni 
Celkový počet poslancov OZ : 7 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  - 7 poslancov 
Neprítomní:  -  
Program:  

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020. 
5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2021. 
6. Predložené žiadosti o dotácie na rok 2021. 
7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 
9. Odkúpenie nehnuteľného majetku (pozemku) do majetku obce. 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Návrh na uznesenie. 
13. Záver. 

 
1. Otvorenie 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch otvoril a ďalej 
viedol starosta obce Ing. Roman Súkeník. 
 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku bola určená Angela Žáková. 
 

Návrhová komisia: Mgr. Štefan Šípka 
                                 Vítězslava Cicáková 
                                 Angela Žáková 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Štefan Šípka 
                                        Vítězslava Cicáková  
                                         
   

Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka. 
Za : 7, proti : 0, zdržali sa : 0. 
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3. Kontrola plnenia uznesení  
Hlavná kontrolórka obce Miriam Pagáčová predniesla plnenie uznesení zo dňa 14.12.2020.  
Príloha č.1- Uznesenia  z 10. zasadnutia OZ  
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia, ktoré boli schválené sú splnené. 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka. 
Za:7, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
                                           Uznesenie A/11/2020 – OZ k bodu č.3 podľa § 11  ods.4 zákona  
                                           č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  berie   
                                           na  vedomie  informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení 
                                           uznesení z 10. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2020.     
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
4. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020. 
Ekonómka obce Vlasta Sokolová informovala poslancov o plnení príjmov a výdavkov  
za rok 2020. 
Príloha č.2 –Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2020 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Hlasovalo 7 poslancov: Za :7, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie A/9/2020 – OZ k bodu č. 4 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   berie na vedomie 
                                          informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2020. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2021. 
Informoval starosta obce a riaditeľka ZŠ s MŠ PeadDr.Gabriela Kohýlová. 
PaedDr. Gabriela Kohýlová – poďakovala poslancom OZ za ústretovosť pri riešení 
                                                finančných otázok školy. 
Príloha č.3 – Rozpočet ZŠ, MŠ , ŠJ a ŠKD na rok 2021. 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Hlasovalo 7 poslancov: Za :7, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/11/2020 – OZ k bodu č. 5 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                          rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2021. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
6. Predložené žiadosti o dotácie na rok 2021. 
Starosta obce predložil nasledovné žiadosti obce o dotácie na rok 2021: 
- Kanalizácia v obci – dokončenie ČOV II. etapa prípojky len na verejných priestranstvách. 
- Kotolňa ZŠ- žiadosť predložená na Environmentálny fond. 
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 Zberný dvor – prebieha kontrola verejného obstarávania. 
- Zeleň obce -  Slovenská agentúra ŽP prebieha vyberá dodávateľa. 
- Regenerácia  zelene pred ŠJ – z programu obnovy dediny. 
- Vybavenie ŠJ- z Ministerstva školstva SR. 
- Projekt rekonštrukcie cesty kaptár a cintorínska cesta – zatiaľ nebola na cestu výzva. 
- Projekt rekonštrukcie KD cez energetikov – zatiaľ riešime. 
  
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Hlasovalo 7 poslancov: Za :7, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie A/9/2020 – OZ k bodu č. 6 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   berie na vedomie 
                                          informáciu o predložených žiadostiach o dotácie na rok 2021. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
Správu predniesla kontrolórka obce Miriam Pagáčová. 
Príloha č. 4 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Hlasovalo 7 poslancov: Za :7, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/11/2020 – OZ k bodu č. 7 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                          správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 
Návrh predniesla kontrolórka obce Miriam Pagáčová. 
Príloha č.5 – Návrh kontrolnej činnosti na rok 2021 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Hlasovalo 7 poslancov: Za :7, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/11/2020 – OZ k bodu č. 8 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                          návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2021. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
9. Odkúpenie nehnuteľného majetku (pozemku) do majetku obce. 
S návrhom odkúpenia  pozemku informoval starosta obce. Jedná sa o cestu od hlavnej ulice 
na poštu  oproti obecnému úradu vo výmere 618 m², LV č.327. Navrhovaná cena po ťažkom 
rokovaní s predávajúcimi je 19 €/ m². 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
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Hlasovalo 7 poslancov: Za :7, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/11/2020 – OZ k bodu č. 9 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   súhlasí 
                                          s odkúpením pozemku parcela registra „C“ č.162 zastavaná 
                                          plocha a nádvorie v k.úz. Zemianske Sady od vlastníkov   
                                          pozemku Eva Plačková, Jozefína Chrápeková a Marta Bolečková 
                                          vo výmere 618 m² v cene 19 € za 1 m². 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
10 Rôzne 
Starosta obce predložil žiadosť Jarmily Toráčovej dcéry nebohej Emílii Bilovej  o sociálny 
finančný príspevok na navštevovanú Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Trnave      
a cestovné. Návrh starostu obce je finančný príspevok vo výške 200 €. 
 
Hlasovalo 7 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Hlasovalo 7 poslancov: Za :7, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/11/2020 – OZ k bodu č. 10 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                          jednorazový sociálny finančný príspevok  Jarmile Toráčovej        
                                          vo výške 200 €. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
Starosta obce informoval: 
 - Testovanie na COVID-19. Počet testovaných zo všetkých troch obcí stúpa, naposledy 
sme otestovali 837 občanov.Antigénové testy zo dňa 10.4.2021 platia občanom na 14 dní.  
ZŠ testovala  žiakov kloktacími testami.                        
Dňa 17.4.2001 sa v obci Pusté Sady uskutoční testovanie Antigénovými testami na COVID-
19 a to len pre zamestnancov škôl a rodičov detí navštevujúcich školy v obci Zemianske 
Sady a Pusté Sady. 
- Protest prokurátora proti VZN č.2/2017 o vyhradení miest na umiestnení volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Zemianske 
Sady. Okresná prokuratúra podala protest proti VZN č.2/2017, nakoľko v § 1 Účel 
nariadenia vo voľbách  na území SR chýbali „ voľby prezidenta SR“. 
Táto chyba bola odstránená , doplnená do VZN ,odoslaná okresnej prokuratúre a taktiež  
opravená na web-stránke obce Zemianske Sady. 
Starosta obce požiadal poslancov OZ o dôslednejšie kontrolovanie  predložených VZN       
na rokovaniach OZ. Zamestnanec obce zodpovedný za prípravu VZN na OZ bol                
na pracovnej porade poučený starostom obce a požiadaný o dôslednú kontrolu VZN 
v súlade s platnými predpismi. 
- Žiadosť predsedu Okresného súdu Galanta  - Voľba prísediacich. Okresný súd podal 
návrh na voľbu prísediaceho na súde za obec Zemianske Sady s návrhom minimálne 2-3 
kandidátov – poslanci OZ majú ohlásiť ľudí vo svojom okolí. 
- Bývalé SOU Zemianske Sady. Starosta obce informoval poslancov, že bývalý areál SOU 
je zastupiteľstvom TTSK  Trnava schválený na predaj  firme VEXSI  s.r.o. Trnava za cenu 
220 tis. €. 



                                                              - 5 –  
 
11. Diskusia 
Jozef Ščasný – poslanec OZ mal pripomienku  k rozostavanému rodinnému domu Petra 
                        Demetera, vedľa MŠ . Prevádza stavebné práce zníženia terénu stavby  
                        pri ceste , čo nezodpovedá bezpečnosti užívania cesty. 
starosta obce -  oboznámil poslancov, že na obec nebola podaná žiadna písomná žiadosť  
                         na zemné práce.  Zaslaná bola „Výzva k zastaveniu všetkých 
                         stavebných prác“ stavebníkovi Petrovi Demeterovi, s.č.113, dňa 14.4.2021. 
                         Výzva bude zaslaná k nahliadnutiu poslancom OZ mailom. 
                         Stavebník ešte doteraz nepredložil obci dodatočné stavebné povolenie  
                         k výstavbe rodinného domu po zmene ÚP obce.  
Mgr. Štefan Šípka – poslanec OZ, sa informoval, či obce vie o tom, že na kaptár boli cez 
                                 víkend vyvážané tatrovky s nákladom. 
starosta obce – obec dala súhlas na vývoz zeminy Petrovi Demeterovi na kaptár 
                        k vyrovnaniu  skládky. 
Miriam Pagáčová – kontrolórka obce sa informovala, či bol dokúpený inventár do ŠJ. 
starosta – počas pandémie bol obmedzený nákup  inventáru – riadu. Odporučil kontrolórke  
                obce objednanie príslušného inventáru do školskej jedálne v spolupráci  
                so starostom obce a vedúcou ŠJ. 
Mgr. Štefan Šípka – poslanec OZ, navrhol zaviesť zeminu na cintorín a ku Krížu umiestniť 
                                 plastový smetiak , nakoľko kríž navštevujú  i občania mimo trvalého  
                                 pobytu v obci. 
starosta obce – uistil prítomných, že obec to zabezpečí. 
 
12. Návrh na uznesenie 

 
Návrh na uznesenie predniesla Angela Žáková (Uznesenia z 11 zasadnutia obecného 
zastupiteľstva) 
Príloha č.6  – Uznesenia z 11. zasadnutia OZ  
 
13 Záver 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. 
 
 
Zemianske Sady, dňa 14.apríla 2021 
 
 
Zapísala: Angela Žáková 
 
 
                                                                                         Ing. Roman Súkeník  
                                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
    Mgr. Štefan Šípka                                                             Vítězslava Cicáková                                            
overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 


