
Obecný úrad, 925 54  Zemianske Sady 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch 

konaného dňa 1.12.2014 

 

 

Dátum konania:   1.12.2014  o 16,30 hodine 

 

Prítomní:           podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:         1. Otvorenie 

          2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                    3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Zemianske        

    Sady  

          4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

          5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

          6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

                       7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

                         zasadnutia OZ 

           8. Určenie sobášiaceho poslanca 

           9. Návrh na zriadenie obecnej rady, voľba členov obecnej rady   

         10. Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov 

         11. Diskusia 

         12. Záver 

 



1, Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch otvoril a ďalej viedol starosta obce Ing. 
Roman Súkeník. 

 

2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Vítězslava Cicáková 

    František Forro 

     

Zapisovateľka: Vlasta Sokolová 

 

3, Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Informáciu o výsledkoch volieb prečítala p. Anna Kotúčková, predsedníčka volebnej komisie 

     Uznesenie A/1/2014 – OZ berie na vedomie výsledky 

          voľby  starostu 

 

 Uznesenie A/1/2014 – OZ berie na vedomie výsledky 

                                      volieb do obecného                   

                                                                                                 zastupiteľstva 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

Novozvolený starosta obce Ing. Roman Súkeník zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.   
Príloha č.1  

     Uznesenie G/1/2014 – OZ konštatuje, že novozvolený  

                    starosta obce Ing. Roman Súkeník 

                    zložil zákonom predpísaný sľub 

                                                                         starostu obce 

p. Anna Kotúčková, predsedníčka  volebnej komisie odovzdala starostovi obce osvedčenie  

o zvolení za starostu obce. 



 

5, Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva: pp. Cicáková Vítězslava, Forro František, Horváthová Eva, Sedláčková Zuzana, Ščasný 
Jozef, Šípka František, Vašková Štefánia. Príloha č. 2 

 

                                                         Uznesenie G/1/2014 –  OZ konštatuje, že zvolení poslanci  

                                          obecného zastupiteľstva  

         pp. Cicáková Vítězslava, Forro  

         František, Horváthová Eva,  

         Sedláčková Zuzana, Ščasný Jozef 

         Šípka František, Vašková Štefánia 

         zložili zákonom predpísaný sľub 

   

p. Anna Kotúčková, predsedníčka volebnej komisie odovzdala zvolením poslancom OZ osvedčenia 
o zvolení za poslancov OZ. 

 

6, Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Starosta obce sa prihovoril novozvoleným poslancom. Predniesol svoje plány a vízie pre nastávajúce 
volebné obdobie. Príloha č. 3 

     Uznesenie A/1/2014 – OZ berie na vedomie vystúpenie  

          novozvoleného starostu obce 

 

7,  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

     zastupiteľstva 

Starosta obce Ing. Roman Súkeník menoval p. Mgr. Zuzana Sedláčkovú za zástupkyňu starostu obce. 

Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia navrhol starosta obce Mgr. Zuzanu 
Sedláčkovú, ktorá vo voľbách získala najväčší počet hlasov. 

Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0. 



      

     Uznesenie D/1/2014 – OZ poveruje poslankyňu Mgr. 

          Zuzanu Sedláčkovú zvolávaním  

          a vedením zasadnutí obecného 

 zastupiteľstva v prípadoch podľa   

 §   12 ods.2 prvá veta, ods. 3   

 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.  

 6 tretia veta zákona SNR č.  

 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 v znení neskorších predpisov. 

 

8, Určenie sobášiaceho 

Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržali sa 0. 

     Uznesenie B/1/2014 – OZ schvaľuje poslankyňu Mgr. 

         Zuzanu Sedláčkovú vykonávať 

          sobášne obrady 

 9. Návrh na zriadenie Obecnej rady a voľby členov rady 

Starosta obce navrhol  tajnú voľbu rozdal hlasovacie lístky pre tajné voľby členov obecnej rady. 

V tajnej voľbe boli zvolení členovia obecnej rady: Príloha č. 4 

1. Zuzana Sedláčková 
2. Vítězslava Cicáková 
3. Horváthová Eva 

Uznesenie H/1/2014 – OZ zriaďuje obecnú radu 
 
Uznesenie I/1/2014 – OZ volí za členov obecnej rady 
                         poslancov: Mgr. Zuzanu  
                                   Sedláčkovú, Vítězslavu  Cicákovú, 
   Evu Horváthovú  

10. Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba predsedov 

Starosta obce navrhol tieto komisie a predsedov: 

1. Komisia finančná – predseda Forro František 
2. Komisia pre školstvo – predseda p. Vítězslava Cicáková 
3. Komisia  sociálnych vecí – predseda p. Eva Horváthová 



4. Komisia pre kultúru a šport – predseda  Mgr.. Vašková Štefánia 
5. Komisia pre výstavbu – predseda p. Jozef Ščasný 
6. Komisia majetková – predseda Šípka František 
7. Komisia pre riešenie sťažností – predseda Mgr. Sedláčková Zuzana 

 
Hlasovanie : za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0. 

     Uznesenie H/1/2014 – OZ zriaďuje komisie a to: 

                                            1, Komisiu finančnú 

                                           2, Komisiu pre školstvo 

                                           3, Komisiu sociálnych vecí 

                                          4, Komisiu pre kultúru a šport 
                                          5, Komisiu  pre výstavbu 
                                          6, Komisiu majetkovú 
                                          7, Komisiu pre riešenie sťažností 
   

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

     Uznesenie I/1/2014 – OZ volí predsedov komisií: 

1. Komisia finančná – predseda p. Forro František 
2. Komisia pre školstvo – predseda p. Cicáková 

Vítězslava 
3. Komisia sociálnych vecí – predseda p. Horváthová 

Eva 
4. Komisia pre kultúru a šport – predseda Mgr. Vašková 

Štefánia 
5. Komisia pre výstavbu – predseda p. Ščasný Jozef 
6. Komisia majetková – predseda p. Šípka František 
7. Komisia pre riešenie sťažností – predseda Mgr. 

Sedláčková Zuzana 
11.Diskusia 

Žiadny príspevok 

 

 

 

 

 

 

 



12. Záver. 

Zasadnutie OZ ukončil starosta obce. 

 

 

V Zemianskych Sadoch dňa 1.12.2014 

 

 

Zapísala: Vlasta Sokolová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Roman Súkeník 

                    starosta obce 

 

 

 

.................................................                                        ................................................ 

    Vítězslava Cicáková                                                            František Forro 

  overovateľka zápisnice                                                     overovateľ zápisnice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecný úrad, 925 54  Zemianske Sady 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch 

         konaného dňa 1.12.2014 o 17.30 hodine 

 

Dátum konania:  1.12.2014 o 17.30 hodine 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Zahájenie 

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie 

   4. VZN Obce Zemianske Sady č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti 

             na kalendárny rok 2015 

   5.VZN Obce Zemianske Sady č. 2/2014 o miestnych daniach a        

                                               miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

       odpady 

   6.Zásady odmeňovania poslancov OZ 

   7. Rozpočet obce na rok 2015 

   8. Rôzne – interpelácie poslancov 

   9. Diskusia 

                            10. Záver 

 

 

 



1. Otvorenie  
 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch otvoril a ďalej viedol starosta obce 
Ing. Roman Súkeník 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 
Overovatelia zápisnice: Cicáková Vítězslava 

            Forro František 

Hlasovanie : za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Vlasta Sokolová. 

 

3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie  
Návrhová komisia:  Cicáková Vítězslava 

    Forro František 

    Sokolová Vlasta 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

4. VZN obce Zemianske Sady č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 
Návrh predložil starosta obce. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

Príloha č. 1 

    Uznesenie B/2/2014 -  OZ schvaľuje VZN č. 1/2014 

                   o dani z nehnuteľnosti pre rok 2015 

 

5. VZN Obce Zemianske Sady č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Návrh predložil starosta obce. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
    Uznesenie B/2/2014 – OZ schvaľuje VZN č. 2/2014 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne          
odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2015 

Príloha č.2 



6. Zásady odmeňovania poslancov OZ  
Zásady hospodárenia mali poslanci doručené domov v písomnej forme. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0. Príloha č. 3 

     Uznesenie B/2/2014 – OZ schvaľuje 

     „Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zemianskych                              

                                                                 Sadoch“ 

7. Rozpočet obce na rok 2015    
Rozpočet obce na rok 2015 bol zaslaný v písomnej forme poslancom domov na preštudovanie. 

Stanovisko k rozpočtu prečítala p. Pagáčová Miriam, kontrolórka obce. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0. 

     Uznesenie B/2/20104 – OZ schvaľuje  Rozpočet obce               

                                                                                                                  na rok 2015 

      Príloha č.4  

     Uznesenie A/2/2014 – OZ berie na vedomie stanovisko 

         hlavnej kontrolórky k rozpočtu 
                                   obce na rok 2015   

      Príloha č. 5 

8. Rôzne 
Poslancov informoval starosta obce o výstavbe v obci: 

      -  rekonštrukcia kotolne MŠ. Boli predložené 3 ponuky. Začne sa ešte v r. 2014,  

      -  kamerový systém – rozšíriť na strednú ulicu, cintorín a hlavnú ulicu 

     Starosta obce informoval poslancov o znížení financií na činnosť základnej školy. 

     Prvoradou úlohou je udržať počet – 90 detí 

 

     Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné schváliť rokovací poriadok. 

     Rokovací poriadok bol zaslaný v písomnej forme poslancom domov. 

     Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0. Príloha č. 6 

 

 



     Uznesenie B/2/2014 – OZ schvaľuje Rokovací     

                                                                                                poriadok Obecného                          

                                                                                                zastupiteľstva v Zemianskych 

         Sadoch 

p. kontrolórka Miriam Pagáčová prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti. 

Hlasovanie: za – 0, proti – 0, zdržali sa – 0. 

     Uznesenie B/2/2014 – OZ schvaľuje Plán kontrolnej  

                   činnosti na prvý ½ rok 2015 

 

Nový územný plán obce- čistopis musí sa zverejniť na dobu 14 dní a potom nadobudne právoplatnosť 

 

9. Diskusia 
Starosta obce navrhol odmenu kontrolórke obce vo výške 25% za druhý ½ polrok 2014. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0. 

Uznesenie B/2/2014 – OZ schvaľuje odmenu kontrolórke  

          obce za druhý polrok 2014 vo  

                                                                                               výške 25% z platu 

  

p. Šípka František upozornil na nespevnenú krajnicu cesty pri bytovke č. 304. 

Starosta obce upozorní správu ciest – VÚC, aby tento problém riešili 

      Ďalej p. Šípka upozornil na rýchlu jazdu áut hlavne na  Kráčinách, odporučil starostovi    

      obce osloviť dopravnú políciu, aby častejšie merali rýchlosť v tejto časti obce. 

      Starosta obce požiadal Mgr. Sedláčkovú Zuzanu, zistiť na dopravnom inšpektoráte     

      o možnosti umiestnenia snímača rýchlosti, alebo umiestniť falošný snímač. 

 

 

 

 



10. Záver 
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce a poďakoval všetkým prítomným za ich účasť. 

 

 

 V Zemianskych Sadoch dňa 1.12.2014 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Roman Súkeník 

                           starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Vlasta Sokolová 

 

 

 

 

 

 

......................................................                             ...................................................... 

Vítězslava Cicáková                                                     Forro František 

overovateľka zápisnice                                               overovateľ zápisnice 


