
 
 

Zápisnica 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Zemianskych Sadoch, dňa 30.júna 2021 o 17,00 hodine 

 
 

Dátum konania: 30.06.2021  
Celkový počet poslancov OZ:  7 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny –7 poslancov 
 

Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Záverečný účet obce za rok 2020. 
5. Správa audítora  
6. Schválenie novej nájomnej zmluvy (prenájom bytu). 
7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie. 
8. Informácia   projektových zámeroch na programové obdobie 2021-2027. 
9. Rôzne 

         10. Diskusia 
         11. Návrh na uznesenie  
         12. 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 Vlasta Sokolová 
 
Návrhová komisia:          František Forro 

                      Eva  Horváthová 
  
           Overovatelia zápisnice:           František Forro 

                   Eva Horváthová 
 
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. 
 

3. Kontrola plnenia uznesení OZ 



Hlavná kontrolórka obce Miriam Pagáčová predniesla plnenie uznesení zo 
dňa 
14.04.2021. 
Príloha č. 1 – Uznesenia z11. 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/12/2020 – 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 11 zasadnutia OZ zo dňa 
14.04.2021 
Starosta obce:  Ing. Roman Súkeník 

 
4. Záverečný účet obce. 

Materiál bol doručený e-mailom poslancom domov pred zasadnutím OZ. 
Záverečný účet vypracovala a predniesla účtovníčka obce a stanovisko 
k záverečnému  
účtu podala hlavná kontrolórka obce p. Miriam Pagáčová. /Príloha č. 2 / 

Uznesenie A/12/2021 OZ - OZ k bodu č. 4 
podľa § 11  ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.   berie na 

vedomie 
 
1. Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za  
rok 2020 
 

Uznesenie B/12/2021 - OZ k bodu č. 4 podľa 
§ 11  ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v   z. n. p.  
Schvaľuje: 

 
1. Celoročné hospodárenie za rok 2020 bez 

výhrad 
2. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2020 

vo výške 
104927,99 € takto: 
1./  Do rezervného fondu 12469,41 € 
2./  Vysporiadanie zostatku finančných 
operácií vo výške  92458,58€ 
 



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 
 

5.  Správa audítora. 
Materiál bol zaslaný e-mailom poslancom domov pred zasadnutím OZ. 
Správu audítora predniesol starosta obce. /Príloha č. 3/ 

Uznesenie A/12/2021 - OZ k bodu č. 5 podľa 
§ 11  ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v   z. n. p. 
berie na vedomie     
1. Správu nezávislého audítora z overenia 

účtovnej závierky za rok 2020 
 

6. Schválenie novej nájomnej zmluvy (prenájom bytu). 
Starosta obce informoval poslancov o novej nájomnej zmluve na domky – 14 
b.j.   a o ukončenom nájme - ukončila Bianka Holubová  Po kontrole 
dokladov sú navrhnutí  nový nájomníci manželia Michaela a Igor Gáloví 
s maloletými deťmi Sofia, Igor a Damián Boli predložené dve žiadosti. Petra 
Horná – neprejavila zatiaľ záujem 
 

Uznesenie B/12/2021 -  OZ k bodu č. 6 podľa 
§ 11  ods. 4      zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v   z. n. p. 
Schvaľuje nájomnú zmluvu na 14 b.j. – 
domy manželom Michaele 
a Igorovi Gálovi s troma deťmi Sofia, Igor, 
Damián od 1.7.2021 

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 
 

7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie. 
Informoval starosta obce aj na poslednom OZ, zatiaľ nie sú žiadosti 
vyhodnotené na jednotlivých ministerstvách 

Uznesenie A/12/2021 OZ - 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 podaných žiadostiach o dotácie 
 

8. Informácia o projektových zámeroch na programové obdobie 2021 – 2027 
Informoval starosta obce.  /Príloha č.4/ 
- Rekonštrukcia kultúrneho domu, 
- Výstavba centra komunitnej starostlivosti pre prestárlých  občanov 



- Modernizácia kotolne – zš ,  rozvodov  elektroinštalácie 
- Športový areál- rekonštrukcia a modernizácia 
-  rekonštrukcia  oddychovej zóny v parku 
-  Dokončenie kanalizácie a ČOV 
-  ekologická bezpečná doprava- spomaľovače na vstup do obce a mobilné 

merače  rýchlosti 
- Rekonštrukcia MK a odvodňovacích kanálov 
- Rekonštrukcia VO a MR 
- Vybudovanie zberného dvora 

Uznesenie A/12/2021 OZ - 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 projektových zámeroch na 
programové obdobie 2021 - 2027 

9. Rôzne . 
Starosta obce informoval o kultúrnych a športových podujatiach. 
- Splav na rieke Váh dňa 31.7.2021 
- Posviacka kríž a svätá omša dňa 1.8.2021 

 
10.  Diskusia 

p. Forro upozornil, že rodina  Slamková č. d. 106 sa sťažovala na upchatý 
kanál pri hlavnej ceste – je tam nahádzaný betónový odpad 
treba poslať upozornenie p. Sobotovičovi aby odpad odstránil 
 
p. Kostka upozornil na prasknutý betón vedľa chodníka pred jeho RD 
 
p. Cicáková upozornila na smreky v objekte MŠ – vysychajú treba ich vypíliť 
- ŠJ má pokazený bojler na teplú vodu – rieši Martin Petrovský- hneď večer 
ho bude kontaktovať  starosta obce 
 
p. Pagáčová upozornila na p. Demetera – vykopal kanál pri svojej  
novostavbe RD pri chodníku na poštu , treba mu poslať urýchlene 
upozornenie s tým že pokiaľ nedorieši veci na ktoré bol upozornený už 2x 
Obec mu nebude dovtedy riešiť jeho 2x stavebné povolenie a 1x dodatočné 
stavebné povolenie. 
 
Informáciu  o bývalom SOUP – o stave novej kúpno-predajnej zmluvy 
a o kosení a čistení 
objektu – starosta prerokuje s vedúcou správy majetku VÚC a do dvoch dní 
bude poslancov OZ informovať e-mailom. 
  

11. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenie predniesla p. Sokolová Vlasta (Uznesenia zo 12. zasadnutia 
obecného 
zastupiteľstva). 
Príloha č. 5 



 
17. Záver 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. 
 

 

Zemianske Sady, dňa 30.06.2021 
 
Zapísala: Vlasta Sokolová 
 
 
 

 
 
       Ing. Roman Súkeník 
           starosta obce 
 
 
 
  
 
 
  
 
    František Forro                      Eva Horváthová 
overovateľ zápisnice        overovateľ zápisnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zemianske Sady zo dňa 

30.06.2021 o 17.00 hodine 

 

OZ na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 

A/12/2020 – OZ berie na vedomie :  

 
1. Informáciu o plnení uznesení zo dňa 14.4.2021 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020 
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2020 
4. Správu o podaných žiadostiach o dotácie 
5. Správu o projektových zámeroch na programové obdobie 2021-2027 

 
 
 
 
 
B/12/2021 – OZ schvaľuje 

1. Celoročné hospodárenie  bez výhrad 
2. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2020 za rok 2020 vo výške 

                 104927,99 € takto: 1./  Do rezervného fondu 12469,41 € 
     2./  Vysporiadanie zostatku finančných operácií vo 
výške               
            92458,58€ 

3. Nájomnú zmluvu na 14 b. j. – domy 
 
 
 
 
 
 
 V Zemianskych Sadoch dňa 30.6.2021 
 
 
 
         Ing. Roman Súkeník 
            Starosta obce 
          Zemianske Sady 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 01.07.2021 
Zvesené:  16.07.2021 
 

 
 



 
 
 
 

 


