
Obecný úrad Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 
 
 
 

Zápisnica 

 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Zemianskych Sadoch, dňa 28.10.2021 o 17.oo hodine 

 

Dátum konania: 28.októbra 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 I. polrok 2021. Návrh na úpravu rozpočtu. 
5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.. 
6. Zápis do kroniky obce za rok 2020. 
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

na školský rok 2020/2021. 
8. VZN č.1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 
9. VZN č.2/2021 o organizovaní referenda. 
10. VZN č.3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené  

na určitý čas alebo na určitom mieste na území Obce Zemianske Sady. 
11. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci. 
12. Rôzne. 
13. Diskusia. 
14. Návrh na uznesenie. 
15. 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: Klaudia Královičová 

                                 Igor Kostka 
                                 Angela Žáková 
Overovatelia zápisnice: Klaudia Královičová 

                                        Igor Kostka 
 
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 30.6.2021.  
Príloha č.1- Uznesenia  z 12. 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/13/2021– 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 12. zasadnutia OZ zo dňa 30.6.2021.     
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
4. Informácia o plnení rozpočtu za I.polrok 2021. Návrh na úpravu rozpočtu. 
Ekonómka obce Vlasta Sokolová informovala poslancov o plnení príjmov a výdavkov  
za I.polrok 2021 ako aj návrh na úpravu rozpočtu. 
Príloha č.2 –Plnenie príjmov a výdavkov za I. polrok 2021. 
Príloha č.3 – Návrh na úpravu rozpočtu. 
Informácia o plnení rozpočtu ako aj návrh na úpravu rozpočtu doručené poslancom OZ  
pred zasadnutím OZ e-mailom. 
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 B/13/2021 – OZ k bodu č. 4 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 

                                          informáciu o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2021. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
                                          Uznesenie B/13/2021 – OZ k bodu č. 4 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 

                                          návrh na úpravu rozpočtu. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. 
Správa doručená poslancom OZ pred zasadnutím OZ e-mailom. 
Príloha č.4 Správa nezávislého audítora 
Správu nezávislého audítora predložila ekonómka  obce Vlasta Sokolová. 
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/13/2021  - OZ k bodu č.5 podľa § 11  ods.4 zákona  
                                           č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  berie  na vedomie 
                                           správu nezávislého audítora „ Správu z auditu konsolidovanej 
                                           účtovnej závierky“. 
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
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6. Zápis do kroniky obce za rok 2020. 
Zápis do kroniky obce za rok 2020 predniesla kronikárka obce Zuzana Svitičová. 
 
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 B/13/2021 – OZ k bodu č. 6 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 

                                          zápis do kroniky obce za rok 2020. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský  
    rok 2020/2021. 
Informovala riaditeľka ZŠ s MŠ PeadDr.Gabriela Kohýlová. 
Príloha č.5 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
                     za školský rok 2020/2021. 
Správa doručená poslancom OZ pred zasadnutím OZ e-mailom. 
 
PaedDr. Gabriela Kohýlová – poďakovala poslancom OZ za príspevok na šatňové skrinky 
do ZŠ v dôsledku zvýšenia počtu žiakov o 1 %. 
 
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 B/13/2021 – OZ k bodu č. 7 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 

                                          správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
                                          a podmienkach za školský rok 2020/2021. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
 
8. VZN č.1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 
Informoval starosta obce. 
Príloha č. 6 – VZN č.1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
                      služieb. 
VZN č.1/2021 doručené poslancom OZ pred zasadnutím OZ. 
 
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 B/13/2021– OZ k bodu č. 8 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 

                                          VZN č.1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode 
                                          a času prevádzky služieb. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
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9. VZN č.2/2021 o organizovaní referenda. 
Informoval starosta obce. 
Príloha č. 7 – VZN č.2/2021 o miestnom referende. 
VZN č.2/2021 doručené poslancom OZ pred zasadnutím OZ e-mailom. 
 
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 B/13/2021 – OZ k bodu č. 9 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 

                                          VZN č.2/2021 o organizovaní miestneho referenda. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
10. VZN č.3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázené alebo obmedzené  
      na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady. 
Informoval starosta obce. 
Príloha č. 8 – VZN č.3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 
              obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady. 
VZN č.3/2021 doručené poslancom OZ pred zasadnutím OZ e-mailom. 
 
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 B/13/2021 – OZ k bodu č.10 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 

                                          VZN č.3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 
                                          alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území  
                                          obce Zemianske Sady. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
11. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci. 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov  o podaných žiadostiach o dotácie na rok 
2021. Nakoľko je pre obce veľmi málo výziev na predkladanie projektov a málo peňazí 
v rozpočtoch starostovia obcí 15.10.2021 štrajkovali pred úradom vlády.   
Na environmentálnom fonde máme podané 2 projekty ( Dokončenie ČOV II. etapy    
a kanalizačných prípojok ako aj  havarijný stav kotolne ZŠ )- oba zamietnuté. Vraj sme 
v roku 2010 neskoro uhradili faktúru dodávateľovi za kanalizáciu – ale, že nám oni poslali 
27.12.2010 peniaze v tom nevidia problém. My sme dodávateľovi uhradili faktúru 
3.1.2011a to sme už porušili finančnú disciplínu SR. Zákon o Environmentálnom fonde 
platí od 1.1.2013 a prečo nás trestajú za rok 2010?  Ťažké rokovania a prípisy na 
environmentálny fond neviedli k ničomu. Aj tak dostali dotáciu len 4 obce na ČOV 
a kanalizáciu zo 680. Na MŠ SR máme podaný projekt „Havarijný stav rozvodov 
elektroinštalácie“ , v októbri aktualizovaný – čakáme na schvaľovací proces. 
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Projekt „ Zelené obce“ pozastavený výber dodávateľa, zrušili ho po voľbách, aktualizujú už 
18 mesiacov zmluvné podmienky a konečne  nový vypísali výberové konanie na dodávateľa 
výsadby 67 ks stromov pre Zemianske Sady.  
Projekt revitalizácie pred ŠJ presunutý na rok 2022. 
Do konca októbra obec predkladá projektové zámery do rady partnerstva na VÚC na nové 
programovacie  obdobie 2022 – 2027. Predkladáme 10 projektových zámerov viď. príloha 
č. 9. 
Príloha č. 9 – Predmet projektu 
Výstavba v obci rozpracované pripravované v tomto roku:  
                                                    - kanalizačné prípojky k novostavbách RD 6 ks 
                                                    - parkovisko pred kostolom 
                                                    - 2.pavilon MŠ – zeleň a terasa z dlažby 
                                                    - prístrešok DS – náter 
                                                    - ŠJ – 2 x WC 
Výstavba v obci do budúcnosti: - projekt rekonštrukcie KD , vypísať verejné obstarávanie 
                                                      na projekt rekonštrukcie kultúrneho domu. 
 
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 D/13/2021 – OZ k bodu č. 11 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                         č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   odporúča 

                                         starostovi obce vyhlásiť verejné obstarávanie  na projektanta  
                                         na rekonštrukciu kultúrneho domu. 
                                         Termín:30.11.2021                  Zodpovedný: starosta obce 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
Mgr.Štefan Šípka – poslanec OZ pripomienkoval, že dažďová voda z cintorínskej cesty  
                               vymýva cestu pred kaštieľom. 
starosta obce –chodník by to vyriešil 
Vítězslava Cicáková- poslankyňa OZ poznamenala, že na cintoríne sú zložené betóny 
                                   z hrobov. 
starosta obce – dodal, že betóny, ktoré sú uskladnené na cintoríne budú odvezené 
                        na drvenie. 
 
12 Rôzne 
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o  kúpno-predajnej zmluve VÚC 
ohľadom  bývalého areálu SOU v Zemianskych Sadoch, ktorá ešte nie je schválená.  
Zámery na bývalý areál SOU, ktoré podali občania obce Zemianske Sady starosta obce 
osobne doručil budúcemu majiteľovi areálu. Stretol sa so synom budúceho majiteľa – 
záujemcu o bývalý areál SOU a do 15.11.2021 sa osobne stretne s nastávajúcim majiteľom.  
Starosta obce predložil žiadosti o finančný príspevok : 
Príloha č. 10 – Prosba o pomoc pri poskytnutí finančného daru Križovany nad Dudváhom 
1.Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom sa obrátili na obce s prosbou 
o pomoc pri poskytnutí ľubovoľnej sumy finančného daru alebo vecného, či potravinového 
daru s spestreniu Vianočných sviatkov seniorov. 
Návrh starostu obce je: 50 € na 1 osobu.. Nakoľko sú v zariadení umiestnení dvaja naši 
občania a to František Polák a Marie Poláková  spolu  finančný príspevok vo výške 100 €. 
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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 B/13/2021 – OZ k bodu č. 12 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 

                                          finančný príspevok  do Zariadenia pre seniorov Križovany 
                                          nad Dudváhom vo výške 100 €. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
Príloha č. 11- Žiadosť o finančný príspevok Katarína Zaťková 
2. Katarína Zaťková , Zemianske Sady 377 podala žiadosť dňa 27.10.2021 o finančný 
príspevok na náklady spojené s operáciou nôh svojej dcéry Saskie Holubovej, 
nar.28.8.2020, ktorá podstúpila operáciu vo Fakultnej  nemocnice v Brne, ČR. 
Návrh starostu obce je 5% z nákladov na operáciu zo sumy 6.500 €, t.j. 330 €. 
Eva Horváthová – poslankyňa OZ navrhla čiastku 350 €. 
 
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 B/13/2021 – OZ k bodu č. 12 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 

                                          finančný príspevok  Kataríne Zaťkovej na náklady spojené 
                                          s operáciou nôh jej dcéry Saskie Holubovej vo výške 350 €. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
13. Diskusia 
Starosta obce podal informáciu o projekte MRK – COVID. Realizácia projektu je predĺžená 
do 31.1.2022. Rieši to pani Viera Ščasná. 
Mgr.Štefan Šípka – poslanec OZ žiadal 240 l nádoby na separovaný zber k bytovke s.č. 304. 
starosta obce -  dodal. že požadované nádoby obec objedná. 
 
14. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenia z 13. zasadnutia OZ predniesla zapisovateľka Angela Žáková. 
Príloha č. 12 – Uznesenia z 13.zasadnutia OZ 
 
15 Záver 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. 
 
Zemianske Sady, dňa 28.októbra 2021 
 
Zapísala: Angela Žáková 
 
 
                                                                                         Ing. Roman Súkeník  
                                                                                            starosta obce 
                                                                                          Zemianske Sady 
 
 
  Klaudia Královičová                                                             Igor Kostka 
  overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 


