
Obecný úrad Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 
 
 
 
 

Zápisnica 
 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Zemianskych Sadoch, dňa 30.9.2022 o 17.00 hodine 

 
 
Dátum konania: 30.septembra 2022 v zasadačke obecného úradu 
Celkový počet poslancov OZ : 7 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  - 7 poslancov 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
4. VZN č.3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.žiaka  

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady ŠJ (starosta obce) 
5. VZN č.4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady spojených  s pobytom dieťaťa v MŠ (starosta 
obce) 

6. VZN č.5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
na činnosť v ŠKD (starosta obce) 

7. VZN č.6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené    
na určitý čas alebo  na určitom mieste na území obce Zemianske Sady (starosta 
obce) 

8. Úprava rozpočtu na rok 2022 (ekonómka obce) 
9. Výstavba v obci (starosta obce) 
10. Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ 
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady 
12. Rôzne – interpelácie  poslancov 
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 
                                 Jozef Ščasný 
                                 Angela Žáková 
Overovatelia zápisnice: Klaudia Královičová 
                                        Jozef Ščasný 



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  
Hlavná kontrolórka obce Miriam Pagáčová predniesla plnenie uznesení zo dňa 23.6.2022.  
Príloha č.1- Uznesenia  zo 16. zasadnutia OZ  
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia, ktoré boli schválené sú splnené. 
 
Hlasovalo 7poslancov: Vítězslava Cicáková, František Forro, Eva Horváthová, Igor Kostka, 
Klaudia Královičová, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka. 
Za:7, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
                                          Uznesenie A/17/2022– 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 16. zasadnutia OZ zo dňa 23.6.2022. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
4. VZN č.3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ 
VZN doručené poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Príloha č.2 –VZN č.3/2022 
 
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/17/2022 – OZ k bodu č. 4 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 
                                          VZN č.3/2022  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
                                          resp.žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
                                          úhrady v ŠJ. 
                                          Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
5. VZN č.4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ 
VZN doručené poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Príloha č.3 – VZN č.4/2022  
 
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/17/2022  - OZ k bodu č.5 podľa § 11  ods.4 zákona  
                                           č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 
                                           VZN č.4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  
                                           na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady  
                                           spojených s pobytom dieťaťa v MŠ. 
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 



6. VZN č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov        
na činnosť v ŠKD 
VZN doručené poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Príloha č.4 – VZN č.5/2022  
 
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/17/2022– OZ k bodu č.6 podľa § 11  ods.4 zákona  
                                           č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje 
                                           VZN č.5/2022  o určení výšky mesačného príspevku  
                                           na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD. 
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
7. VZN č.6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 
určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady 
VZN doručené poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Na základe protestu prokurátora bolo VZN č.6/2022 opravené v zmysle príslušných 
právnych predpisov. 
Príloha č.5 – VZN č.6/2022 
 
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/17/2022 – OZ k bodu č. 7 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                          č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                          VZN č.6/2022 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 
 
8. Úprava rozpočtu na rok 2022 
Rozpočtové opatrenie č.1/2022 bolo poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Informovala ekonómka obce Vlasta Sokolová. 
Príloha č.6 – Rozpočtové opatrenie č.1/2022  
 
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/17/2022 – OZ k bodu č. 8 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                         č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                         rozpočtové opatrenie č.1/2022. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
Žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ – informovala 
ekonómka obce. 



ZŠ a MŠ Zemianske Sady doručilo obecnému úradu Zemianske Sady „Žiadosť o navýšenie 
rozpočtu na originálne kompetencie – odmena 500 €/osoba“. 
Príloha č.7 – Žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie 
 
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/17/2022 – OZ k bodu č. 8 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                         č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                         navýšenie rozpočtu v sume 6.410 € na originálne kompetencie ZŠ 
                                         s MŠ v dôsledku vyplatenia odmien po 500 €. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
Havarijný stav v MŠ – o úhrade výdavkov informovala ekonómka obce. 
Nakoľko bol havarijný stav na MŠ a ŠJ v Zemianskych Sadoch  úhrada týchto nákladov 
môže byť použitá z rezervného fondu obce na bežné výdavky. 
 
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/17/2022 – OZ k bodu č. 8 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                         č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                         použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky 
                                         vo výške 12.839,88 € na odstránenie havarijného stavu majetku 
                                         obce – Havarijný stav MŠ elektrické vedenie, podlahy a plynový 
                                         kotol v ŠJ. V zmysle § 10 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z.  
                                         o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
                                         a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
9. Výstavba v obci 
Informoval starosta obce.  
 
Havarijný stav v MŠ – elektroinštalácie na chodbe MŠ – zrealizované nové rozvody, 
omietky, maľovky a podlaha. 
Školská jedáleň – v dôsledku šetrenia sa nainštaloval nový plynový kotol. 
 
Kanalizačné prípojky a ČOV – riešime len novostavby. Nakoľko nám pribúdajú prípojky 
pripravujeme spustenie II. reaktora ČOV. Je naplánované stretnutie s hlavným technológom 
ČOV v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.   
 
Miestne komunikácie –poslanci odporúčajú starostovi obce rokovať s bankou 
                                        o úvere na cintorínsku cestu. 
 
                                        Uznesenie D/17/2022 - OZ k bodu č. 9 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                        č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. odporúča starostovi 
                                        obce rokovať s bankou o úvere na cintorínsku cestu. 
                                        Termín: 31.10.2022                          Zodpovedný: starosta obce  



Cesta na Kaptár  – nakoľko máme projekt a stavebné povolenie čakáme na podpis zmluvy  
                                 na pridelenie dotácie na cestu na Kaptár. Potom prebehne kontrola 
                                 verejné obstarávania a následne až realizácia projektu. 
 
Národný projekt Zelené obce – starosta obce predložil zmluvu o poskytnutí podpory  
                                                     na národný projekt Zelené obce. Schválili nám  dodanie 
                                                     a výsadbu 67 ks stromov.  
 
Kultúrny dom – riešime projekt rekonštrukcie a veríme, že bude možnosť čerpať financie  
                            z Plánu obnovy. 
 
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/17/2022– OZ k bodu č.9 podľa § 11  ods.4 zákona  
                                           č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  berie   
                                           na  vedomie  informáciu o výstavbe v obci. 
                                           Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
10. Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ 
Nakoľko sa končí funkčné obdobie riaditeľky ZŠ s MŠ a preto obec Zemianske Sady 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou 
školou Zemianske Sady od 1.1.2023. Výberové konanie sa uskutoční 29.11.2022 
v Základnej škole Zemianske Sady s.č.162. 
Príloha č.8 – Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Zemianske Sady 
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/17/2022 – OZ k bodu č. 10 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                         č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   schvaľuje 
                                         výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ 
                                         Zemianske Sady dňa 29.11.2022. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady  
Končí volebné obdobie hlavného kontrolóra obce a preto obec Zemianske Sady vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady na deň 13.12.2022 v zasadačke Obecného 
úradu Zemianske Sady s.č.42. 
Príloha č. 9 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady 
 
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/17/2022 – OZ k bodu č. 11 podľa § 11 ods.4 zákona  
                                         č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   
                                         vyhlasuje v zmysle  § 18 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
                                         zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby 



                                         hlavného kontrolóra. 
                                         Voľba sa uskutoční dňa13.12.2022.v zasadačke Obecného úradu 
                                         v Zemianskych Sadoch s.č.42. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník 
 
12. Rôzne 
Starosta obce informoval poslancov s nasledovným: 
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 
2022 - o príprave organizačno – technického zabezpečenia volieb na deň 29.10.2022. 
 
Správa  o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2021/2022 ZŠ Zemianske Sady – informoval starosta obce. 
Správa doručená poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Prílohe č. 10 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ  
 
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/17/2021 – OZ Zemianske Sady k bodu č.12 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 2021/2022 ZŠ s MŠ. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Zemianske Sady jej 
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2021/2022  - informoval starosta obce. 
Správa doručená poslancom OZ pred zasadnutím e-mailom. 
Príloha č.11 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ  
 
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/17/2021 – OZ Zemianske Sady k bodu č.12 podľa 
                                         § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
                                         schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej 
                                         školy Zemianske Sady jej výsledkoch a podmienkach v školskom 
                                         roku 2021/2022. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov  - predniesol predseda komisie Igor Kostka. 
Zasadnutie sa konalo dňa 19.09.2022 a komisia nezistila žiadne nedostatky oznámenia       
za rok 2021. 
Príloha č. 12 –Zápisnica komisie o ochrane verejného záujmu 
 
Žiadosť zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom o poskytnutie finančného 
daru – oboznámil starosta obce. 
Zariadenie Križovany nad Dudváhom žiada o poskytnutie ľubovoľnej sumy finančného daru 
k spestreniu Vianočných sviatkov pre našich občanov – seniorov žijúcich v tomto zariadení 
a to Františka Poláka a Marie Polákovú.  



Príloha č. 13 – Žiadosť o poskytnutie finančného daru 
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/17/2021 – OZ Zemianske Sady k bodu č.12 podľa 
                                         § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
                                         schvaľuje finančný dar vo výške 100 € pre seniorov našich  
                                         občanov pre Františka Poláka a Marie Polákovú v Zariadení  
                                         pre seniorov Križovany nad Dudváhom . 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  
 
Žiadosť o sponzorský dar k vydaniu knižky „Zbierka poézie a krátkej prózy“ 
Stanislavom Pavlíkom – oboznámil starosta obce. Starosta navrhol 300 .-€. 
 
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/17/2021 – OZ Zemianske Sady k bodu č.12 podľa 
                                         § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
                                         schvaľuje sponzorský dar vo výške 300 € Stanislavovi Pavlíkovi 
                                         k vydaniu knižky „Zbierka poézie  a krátkej prózy“. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  
 
Žiadosť o odkúpenie pozemkov parc.č. 116/3 o výmere 57 m² a 116/4 o výmere 300m² 
Monika Medvecká  - predniesol starosta obce. 
Na základe aktuálnych cien pozemkov OZ navrhuje  minimálnu cenu za 1m²/22 €. 
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/17/2021 – OZ Zemianske Sady k bodu č.12 podľa 
                                         § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
                                         schvaľuje predaj pozemkov parc.č.116/3, 116/4 a časti pozemku 
                                         parc.č. 313/1 verejnou obchodnou súťažou. Stanovuje 
                                         minimálnu cenu za 1m²/22 €. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  
 
Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce Miriam Pagáčovej odmenu za rok 2022     
(za 9 mesiacov)vo výške 25% z platu. 
František Forro – poslanec OZ navrhol 30 % odmeny hlavnej kontrolórke obce. 
 
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/17/2021 – OZ Zemianske Sady k bodu č.12 podľa 
                                         § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
                                         schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce Miriam Pagáčovej 
                                         za 9 mesiacov v roku 2022 vo výške 30% z platu. 
                                         Starosta obce: Ing. Roman Súkeník  
 
 



13. Diskusia 
V diskusie neboli vznesené žiadne diskusné príspevky. 
 
14. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenia zo 17. zasadnutia OZ predniesla zapisovateľka Angela Žáková. 
Príloha č. 14 – Uznesenia zo 17.zasadnutia OZ 
 
15 Záver 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce. Poďakoval poslancom               
za spoluprácu , ich činnosť za volebné obdobie 2018-2022 a  odovzdal im ďakovné plakety. 
 
 
Zemianske Sady, dňa 30.septembra 2022 
 
Zapísala: Angela Žáková 
 
 
                                                                                         Ing. Roman Súkeník  
                                                                                            starosta obce 
                                                                                          Zemianske Sady 
 
 
 
 
  Klaudia Královičová                                                               Jozef Ščasný 
  overovateľ zápisnice                                                           overovateľ zápisnice 


