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Obecný úrad Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Zemianskych Sadoch, dňa 03.3.2022 o 18.45 hodine 

 
 
Dátum konania: 3.marca 2022 v zasadačke obecného úradu 
Celkový počet poslancov OZ : 7 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  - 6 poslancov 
Neprítomní: Jozef Ščasný, ospravedlnený 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
4. VZN č.1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ 
5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2022 
6. Záverečný účet obce za rok 2021 
7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 
8. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie na rok 2022 
9. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2022 
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: Vítězslava Cicáková 
                                 František Forro 
                                 Angela Žáková 
Overovatelia zápisnice: Vítězslava Cicáková 
                                        František Forro 

 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka. 
Za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0. 
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3. Kontrola plnenia uznesení  
Hlavná kontrolórka obce Miriam Pagáčová predniesla plnenie uznesení zo dňa 13.12.2021.  
Príloha č.1- Uznesenia  zo 14. zasadnutia OZ  
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia, ktoré boli schválené sú splnené. 
 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka. 
Za:6, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
                                           Uznesenie A/15/2022– 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 zo 14. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2021.     
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
4. VZN č.1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka základných škôl 
VZN doručené poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Príloha č.2 –VZN č.1/2022 
 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka 
Za :6, proti : 0, zdržali sa :0. 
                                          Uznesenie B/15/2022 – OZ k bodu č. 4 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 
                                          VZN č.1/2022  o učení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka 
                                           základných škôl. 
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2022 
Predniesol starosta obce. Rozpočet bol doručený poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Príloha č.3 - Rozpočet ZŠ,MŠ, ŠJ a ŠKD  
 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka 
Za :6, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                           Uznesenie B/15/2022  - 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 2022. 
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
6. Záverečný účet obce za rok 2021 
Záverečný účet obce predniesla ekonómka obce Vlasta Sokolová. 
Záverečný účet obce bol doručený poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Príloha č.4 – Záverečný účet obce 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2021 – predniesla 
kontrolórka obce Miriam Pagáčová. 
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Príloha č.5 . Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 
 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka. 
Za:6, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
                                           Uznesenie A/15/2022– OZ k bodu č.6 podľa § 11  ods.4 zákona  
                                           č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  berie   
                                           na  vedomie  správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
                                           k Záverečnému účtu obce za rok 2021. 
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
Hlasovanie za Záverečný účet obce za rok 2021 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka 
Za :6, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/15/2022 – OZ k bodu č. 6 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 
                                          Záverečný účet obce za rok 2021. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
                                          Uznesenie B/15/2022 – OZ k bodu č. 6 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 
                                          použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
                                          rezervného fondu vo výške 7101,44 EUR. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 
Informovala kontrolórka obce Miriam Pagáčová. 
Príloha č.6 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 
 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka 
Za :6, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/15/2022 – 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 2021. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
8. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie na rok 2022 
Informoval starosta obce. 

1) Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady:  
Dňa 14.1.2022 sme elektronicky predložili na OP Ľudské zdroje žiadosť (200 strán)           
na rekonštrukciu cesty Kaptár. 
Dňa 4.2.2022 nás vyzvali na doplnenie a opravu žiadosti, nakoľko podľa nich výmena 
asfaltu nie je rekonštrukcia cesty, ale len oprava.  
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Museli sme opraviť projekt (ísť do rekonštrukcie podlažia), vybaviť stavebné, nový 
rozpočet a pod. . Projektanti a zhotovitelia (firmy) krútili nad takýmto postupom hlavami, 
ale keď chceme financie museli sme opäť poslať 200 nových strán elektronicky.(Ak to vide 
bude cesta I.triedy na Kaptár). 
Cesta k cintorínu – nie je oprávnený náklad, ale chceme ju riešiť súbežne s cestou na kaptár 
z vlastných zdrojov alebo úveru. 
 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka 
Za :6, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                         Uznesenie B/15/2022 – OZ k bodu č. 8 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Miestne komunikácie v obci 
    Zemianske Sady“ realizovaného v rámci výzvy „OPLZ-PO6-SC611-2021-2“, ktorého 
    ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. 
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolu financovanie realizovaného projektu  
    vo výške 5 %, čo predstavuje 3279,51 Eur z rozpočtu obce. 
d) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Zemianske Sady. 
Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 

2) Zberný dvor : 
Do 15.3.2022 musíme elektronicky predložiť opravenú žiadosť na vybudovanie zberného 
dvora (to je cca 300 srtán). 
 

3) Kotolňa ZŠ: 
Rekonštrukcia kotolne ZŠ – čakáme s pripraveným projektom a stavebným povolením       
na výzvu. Bola schválená novela zákona o Environmentálnom fonde, budeme konečne 
oprávnení žiadatelia. 
 

4) Revitalizácia ŠJ : 
Plánujeme z revitalizovať priestranstvo pred ŠJ máme projekt. Chceme doriešiť do konca 
septembra samostatné  vykurovanie školskej jedálne. 
 

5) Kanalizácia : 
Do Envirofondu dávajú veľmi málo finančných prostriedkov. Je problém získať dotáciu    
na kanalizáciu. Riešime len prípojky k novostavbám rodinných domov. 
 

6) Projekt KD: 
Oslovili sme 8 projektantov na vypracovanie projektu rekonštrukcie kultúrneho domu 
a zverejnili sme túto výzvu na stránke obce. Reagovali doteraz len dvaja  projektanti 
a ponúkli sumy -  20 tisíc € a druhý 25 tisíc Eur. 
Na OcÚ boli doručené dve ponuky: 
Návrh na plnenie kritéria :“Realizačná projektová dokumentácia“ – ADM-arch.,s.r.o.  
Cukrovarská 3042/62, 926 01 Sereď. 
Návrh na plnenia kritéria:“ Realizačná projektová dokumentácia“ – DEVLEV BUILDING 
s.r.o. Klemensova 15,911 09 Bratislava. 
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7) Rekonštrukciu elektroinštalácie ZŠ– sme urgovali Ministerstvo školstva, zatiaľ 
bez odozvy. 
 

8) Projekt Zelené obce: 
Máme schválený projekt Zelené obce (výsadba 67 ks listnatých stromov, čakáme na výber 
dodávateľa). 
 
9. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2022 
Návrh akcií a podujatí na rok 2002 predložila pracovníčka OcÚ Angela Žáková. 
Starosta obce poukázal na termín XIII. ročníka Družobného dňa obcí 2.7.2022. 
Poslancami bol zmenený termín 25.6.2022. 
Vítězslava Cicáková- poslankyňa OZ navrhla dať do plánu akcií aj 3-dňový poznávací  
                                   zájazd po Slovensku, ktorý sa v minulosti osvedčil. 
Zájazd 3-dňový po Slovensku bol doplnený na september 2022. 
Príloha č. 7 – Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2022. 
 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka 
Za :6, proti : 0, zdržali sa :0. 
 
                                          Uznesenie B/15/2022 – OZ k bodu č. 9 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                          plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2022. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
10. Rôzne 
Starosta obce informoval poslancov s nasledovným: 
 
ÚPSVaR –  riešime len dvoch znevýhodnených uchádzačov (nekvalifikovaných  a nad 50 
rokov). Veríme, že príspevky budú pre nich schválené. 
 
Bývalé SOUP – konečne od 4.2.2022 je LV zapísané na nového majiteľa. 
Požiadali obec o začatie udržiavacích prác všetkých stavieb v areály, pre ktoré nie je 
potrebné ani ohlásenie. Zatiaľ nie je oficiálny ohlásený zámer využitia areálu v budúcnosti. 
 
Pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajiny –obec Zemianske Sady vyzbierala príručné 
lekárničky, obvínadlá a elastické obväzy od 14 rodín z našej obce.  
Združenie miest a obcí Slovenska vyzvalo samosprávy na pomoc prispieť finančne            
na riešenie humanitárnej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. 
Starosta obce navrhol prispieť finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 1 € za občana. 
Aktuálny počet obyvateľov v obci je 837, navrhuje finančnú čiastku  900 €. 
 
Eva Horváthová – poslankyňa OZ navrhla schváliť finančný príspevok vo výške 1000 €  
                              za obec Zemianske Sady. 
 
Hlasovanie za finančný príspevok pomoci Ukrajine: 
Hlasovalo 6 poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor 
Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Štefan Šípka 
Za :6, proti : 0, zdržali sa :0. 
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                                          Uznesenie B/15/2021 – OZ Zemianske Sady k bodu č.10 podľa 
                                         § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
                                                          schvaľuje 
v súlade s ustanoveniami § 7 ods.1, písm. e) a § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení 

A) Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe 
ktorej budú uvedenej  organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1000 € 
z rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy 
súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so 
zabezpečovaním  základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred 
vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území 
Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine 
a splnomocňuje starostu na uzavretie tejto Zmluvy. 

B) v súvislosti so Zmluvou o spolupráci zmenu rozpočtu obce na rok 2022.  
 Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
11. Diskusia 
 
František Forro  - poslanec OZ sa informoval, či bol doriešený zahrnutý kanál Petrom  
                              Cáderom, či v tom niečo konal? 
starosta obce – informoval, že nehnuteľnosť za kanálom Peter Cáder predal Patrikovi 
                        Ščasnému a je predbežná dohoda na doriešenie tohto problému. 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce doriešiť problém so zahrnutým kanálom. 
 
12. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenia z 15. zasadnutia OZ predniesla zapisovateľka Angela Žáková. 
Príloha č. 8 – Uznesenia z 15.zasadnutia OZ 
 
13 Záver 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. 
 
Zemianske Sady, dňa 03.marca 2022 
 
Zapísala: Angela Žáková 
 
 
                                                                                         Ing. Roman Súkeník  
                                                                                            starosta obce 
                                                                                          Zemianske Sady 
 
 
 
 
  Vítězslava Cicáková                                                             František Forro 
  overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 
 


