
Zápisnica z členskej schôdze SZZ ZO  16 – 116  Drieňová – Šípkové 

konanej dňa 12.04.2014 v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána) 
 

 

Prítomní:  51 členov – viď prezenčná listina, ktorá tvorí súčasť zápisnice. 
 
 

Program schôdze:  tvorí súčasť zápisnice. 
 

1. Otvorenie. 
2. Prezentácia a schválenie programu. 
3. Návrhová komisia – V.Žitňanský, M.Lovičková, M.Miškov; 
   Overovateľ zápisnice Zdeno Pastorek.     
4. Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2013. 
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie. 
6. Správa o hospodárení za rok 2013. 
7. Plán hlavných úloh na rok 2014. 
8. Doplňujúce voľby. 
9. Diskusia. 

                                10. Návrh na uznesenie. 
                                11. Záver – občerstvenie. 
  

 
1. Pani predsedníčka Anna Pastuchová schôdzu zahájila a privítala všetkých prítomných záhradkárov.   
Dobrý deň,  srdečne Vás vítam na dnešnej schôdzi. Bola pozvaná aj predsedkyňa OV SZZ v Trnave pani 
Kurincová a člen Republikového výboru SZZ pán Maška, ale sa ospravedlnili. 
 
2. Vážení priatelia, dobrý deň! Vitajte na dnešnej výročnej schôdzi. Verím, že každý dostal domov pozvánku 
s programom.  
 

P. Masarechová- návrh na doplnenie programu schôdze o návrh na doplnenie nového osadového poriadku - 
Hlasovanie – Za: 15,               Proti: 19,               Zdržal sa: 17. 
 
Hlasovanie o pôvodnom programe schôdze– Za: 48, Proti: 3, Zdržal sa: 0. 
 
3. Výbor ZO SZZ Drieňová – Šípkové navrhol do návrhovej komisie Viliama Žitňanského, Martinu Lovičkovú 
a Mareka Miškova. Overovateľ zápisnice bude Zdeno Pastorek. Všetci menovaní sa predstavili.  Hlasovanie – 
Za: Všetci = 51; 
 
4. Pani predsedkyňa Anna Pastuchová oboznámila prítomných členov so správou o činnosti za rok 2013:    
Priatelia, minulý týždeň sme sa naposledy rozlúčili so starým záhradkárom pánom Bohušom Kellerom, 
prosím minútou ticha si uctime jeho pamiatku. Ďakujem. 
Vítam medzi nami nových záhradkárov a to rodinu Šandrikovú, Bulákovú, Brnovú a Vavrincovú, Vitajte! 
Záhradkárčenie nie je len o záhradke, ale aj o vzájomnej komunikácii a o ,,zaručených pravdách.“ A preto 
som sa snažila celé tie roky, aby sme tu boli ako jedna veľká rodina. 
Priatelia, rok 2013 ubehol ako voda a tak Vám chcem povedať, že sa ukončil dlhoročný spor s pánom 
Hrabinom, ktorý bol neplatič. Viackrát som bola za jeho synom, bol vyzvaný listom a nič. Oslovila som 
advokátsku kanceláriu a sme sa dohodli za 3 roky vyrovnal dlh a záhradku predáva. Keď záhradkár nezaplatí 
za 2 roky, výbor ho vyzve listom a keď ani v tretí rok nevyrovná do konca júna, penalizuje sa 5 % 
a oslovíme advokátsku kanceláriu. 
Priatelia, dávno sme si povedali, že ako to robil môj predchodca, ja ani výbor tak robiť nebudeme 
a odhlasovali sme si občerstvenie, s čím ste všetci súhlasili. Ja si myslím, že keď ja som chorá a nepijem, že 
ten zdravý záhradkár si môže deci vínka dať. Je to trápne dookola to isté. Prosím Vás v diskusii sa vyjadrite, 
keď nebudete chcieť občerstvenie nebude a nebudeme sa už viac vracať k tomu. 
Stretla som sa s pani starostkou a rozprávali sme sa o výtlkoch na ceste, celá tá robota aj vykosenie by stála 
4.500 €, no obec Šípkové nemá na opravu cesty peniaze. 
Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánovi Palinovi Braškovi za prácu, ktorú odviedol pri úprave cesty ako aj 
PD v Šípkovom za traktoristu. 
Chcem Vám povedať, že pravidelne sa zúčastňujem zasadania okresného predstavenstva v Trnave, ako aj 
stretnutia funkcionárov OV SZZ v Trakoviciach, kde naša organizácia je hodnotená veľmi dobre.  
 



 
 
Vybavovanie pozemkov prebieha pomaly, nie tak ako by sme chceli. Som v pravidelnom kontakte 
s Pozemkovým úradom, ktorý je už v Piešťanoch. 
Chcem Vás všetkých poprosiť, neprehadzujte smeti popri osade, ani dolu pri bývalom smetisku- noste si ich 
domov. 
Zápisnica z dnešnej výročnej členskej schôdze bude vyvesená v našich vývesných tabuliach, ako to je aj 
teraz. 
V roku 2007 sa prijal nový osadový poriadok, nie je zlý, len prosím si v ňom opravte niektoré veci. Nový 
osadový poriadok sa prijme až keď budú naše pozemky. Myslím si, že ani prijatie piatich osadových 
poriadkov nepomôže, kým sa naučíme chovať k sebe slušne, ale prosím, musíme začať každý od seba. Pre 
nás všetkých platí uznesenie ZVČS, ktoré si schválime a ktoré dodržiavame ako aj stanovy SZZ! 
Výbor sa pravidelne stretáva a všetky veci riešime spolu, pre našu záhradkovú osadu. 
A tak sa výbor dohodol, že pre rok 2014 sa znížia brigádnicke hodiny z 12 hod. na 6 hodín. Cena za hodinu 
ostáva 3 € a tak isto ostávajú 3 € aj pre brigádnikov, až budeme potrebovať. 
Priatelia záhradníci, pred pár rokmi sme sa dohodli, že si odložíme po 100 € na pozemky. Sami dobre viete, 
že sa medzitým situácia zmenila a teraz nastal ten čas, aby ste Vy povedali čo s týmito peniazmi. Vlani si 
niektorí záhradkári svojvoľne zrušili platbu, ale ostatné peniaze sú na účte. A tak Vás prosím o dohodu. 
Výbor navrhol takúto možnosť- zrušenie účelového príspevku pre rok 2015, garančný fond pre nepredvídané 
udalosti ( pre prípad poruchy čerpadla). 
Ešte sa vrátim k našej osade, že sa vlani dokončilo pletivo od lesa, tam bolo pletivo úplne na zemi a srnka 
s malými spásla všetko čo mali záhradkári posadené. Tento rok sa dokončí oplotenie dolu, kde od záhrady 
pána Antona Brašku je už 25 m nového pletiva. Kto si chcete opracovať brigádnicke hodiny, je tá možnosť. 
Priatelia, už pochopte, neplatí sa za vodu, ale za elektrickú energiu čo spáli čerpadlo a bude tak ako sme si 
vlani odsúhlasili 60 € alebo 1 ár=15 €. Kto má viac záhradok, tak toľko krát platí. To je 5 € mesačne. Voda 
tiekla roku 2013 osem mesiacov. No keď nechcete pochopiť, tak toľko tiecť nebude. Každá záhradka 
v osade je špecifická- nedá sa porovnávať. 
Priatelia záhradkári, chcem sa Vám posťažovať, ale musím Vám to povedať. Kto ma pozná, dobre vie, že 
mojou prioritou nebolo tu robiť predsedkyňu, preto Vás prosím kľudne spávajte a netrápte sa či ma 
odvoláte teraz, alebo až všetko vybavím- je to nízke, ale pre Vás. Ja kľudne spávam, mám čisté svedomie, 
svoju prácu vykonávam poctivo a každému záhradkárovi sa snažím vyjsť v ústrety, vždy som ochotná 
pomôcť, ale ako to býva už niektorí zabudli, lebo keby nie, tak by neohovárali a nevymýšľali si. Sme to dosť 
dlho 26 rokov a niekedy sme platili aj 1500 Sk alebo 800 Sk a neurobilo sa nič, netiekla voda 5 rokov, 
hrozilo odpojenie elektrickej energie a neohovárali sme výbor, ale snažili sme sa pomôcť, takže sme odviezli 
čerpadlo do Čachtíc. Záhradky boli zanedbané, viac ako polovica neplatičov a nebol ani zoznam 
záhradkárov. Preto sa čudujem záhradkárom, ktorí sú tu ešte dlhšie ako my, že nepovedia pravdu a preto 
dobre padne aj milé slovo od pani Pitekovej aj Černokovej aj iných, že vidieť ten rozdiel v robote. Toto čo 
robíte, ako ohovárate je nízke, nik neprišiel za mnou, že chce vidieť účtovníctvo a preto Vás prosím, kto 
chce sa na niečo opýtať, po schôdzi Vám výbor ako aj kontrolná a revízna komisia ochotne vysvetlia. Ale 
viete, ja poviem tak, že každý robí len to čo vie. Ale si nemyslite, že výbor sa nebude brániť a nechá sa 
donekonečna urážať. Ja viem, že kto má záhradok viac, že je to dosť platiť, no keď nevládze nech záhradku 
predá. Sme záhradkári, čo máme dosť 1 záhradku aj na platenie aj na robotu. 
Chcem Vám tiež povedať, že naša Výročná schôdza sa bude konať vždy tu v našom klube. Tento klub sa 
vybudoval zo smetiska a predsa nebudeme platiť za prenájom budovy vo Vrbovom. Tiež nie je pravda, že 
nie sú peniaze, dobre počúvajte našu hospodárku a sami budete počuť, že sú aj peniaze aj robota sa robí, 
veď tá nová cesta, oplotenie, revízne správy, to tu po nás ostane a do roku 2007 tu bola písanka, kde 
účtovali má dať – dal. 
Priatelia, poznáte ma, že tieto veci by som si nedovolila povedať, keby to netrvalo už dlhšiu dobu, ale 
pokladala som to za potrebné Vás informovať, veď ja to robím vždy pravdivo. Iste viac ľudí, viac názorov, 
nemusia všetci súhlasiť a preto sa stretávame každý rok na VČS, kde každý záhradkár má možnosť vyjadriť 
svoj názor aj prípadný nesúhlas, ale o všetkom sa dáva hlasovať a rozhoduje väčšina, podľa čoho sa aj 
riadime a spravujeme finančné prostriedky. A preto sa čudujem, že nevystúpia tí nespokojní v diskusii na 
schôdzi. Výbor dodržuje stanovy a robíme ako Vy rozhodnete a opätovne sme dostali od OV SZZ v Trnave 
Ďakovný list za aktívnu prácu a účasť pri organizovaní Okresnej výstavy 2013 a finančnú pomoc.  Ďakujem 
za pozornosť! 
 

5. Pán Peter Michalec kontrolou výdavkových a príjmových bločkov potvrdil správne a bezchybné  vedenie 
jednoduchého účtovníctva. Celé účtovníctvo je vždy prístupné k nahliadnutiu pre všetkých členov. 
 
 



 
6. SZZ ZO Drieňová – Šípkové 16 – 116 účtuje formou jednoduchého účtovníctva. Finančné prostriedky sú 
uložené na účte v ČSOB Piešťany číslo účtu 4005117046/ 7500 a v pokladni. Prílohou tejto správy je 
peňažný denník za rok 2009 a pokladničná kniha za rok 2009, kde sú zaúčtované všetky pohyby na účte 
v banke a v pokladni, ktoré súvisia s činnosťou ZO 16 – 116 Drieňová – Šípkové. 
 
 

Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2013:  

Pokladňa       = 3037,55 € 

Účet v banke = 8135,53 € 

Spolu finančné prostriedky = 11173,08 €. 

 
 

7. Plán práce na rok 2014: 
    1. Tento rok je pre nás prioritou opraviť budovu v ktorej máme čerpadlo, lebo táto budova je 
v havarijnom stave. 
2. Dokončiť oplotenie záhradkovej osady. 
3. Nádrž na vodu natrieť novou farbou aj zvnútra vyčistiť. 
4. Opraviť strechu na klubovni, poprípade zakryť priestor medzi klubovňou a unimobunkou.  
 

Rozpočet pre rok 2014= 1500 €. 

 
 

8. Doplňujúce voľby. 
     Viete priatelia, že vlani z výboru odišiel pán Mário Vavák a výbor sa dohodol a oslovil pána Mareka 
Miškova, či by chcel pracovať vo výbore. Všetci ho poznáme ako príjemného, pracovitého a dobrého človeka 
tiež záhradkára a je mladý. Pán Marek Miškov ponuku prijal. Prosím vyjadrite sa. Výbor verí, že pán Miškov 
bude prínosom pre nás všetkých. Hlasovanie – Za: Všetci = 51; 
 
 

9. Diskusia: 
 

    Pani Repášová- účelové poplatky, pozrieť sa do účtovníctva nebolo umožnené. Čo výbor vyvrátil a stále 
vyzýva členov k nazretiu do účtovníctva. Repášová- v iných osadách sa platí 20 €, my zvyšujeme, prečo? 
Chýbajú informácie na našom webe. Pán Petlák- spotreba vody je 20 € na záhradku, výmena čerpadla= 
4000 €, je to spravené dobre, cesta prístupná dolu, neporovnávať s inými záhradkovými osadami. 
Masarechová- neinformovanosť, nikto nikoho neobvyňuje, zvyšujú sa poplatky, máme 11000 €, staré 
stanovy na nové SK - €. Petlák- nové stanovy až po vybavení pozemkov. Dobrovodská- z 11 173,08 € sa 
vráti po 100 €, účelový príspevok 60 € sa zvýšil, lebo to je 5 € na mesiac, na núdzové havárie a 4000 € sa 
v roku 2013 ušetrilo. Ďuriš- je tu krátko a je veľmi spokojný s prácou výboru. Pán Kuník- účelový príspevok 
60 € na záhradu, nevie čo to je. Kuníková chce vysvetlenie. Výbor vysvetlil. Petlák- pani predsedkyňa robí 
všetko, vybavuje pozemky. Reči ako na účte nie sú peniaze, sú skryté a pod. je nepríjemné. Pani 
predsedkyňa prečítala zo stanov o účelovom príspevku, dohoda je po hlasovaní na výročnej schôdzi. Pani 
Kuníková- urobila si cestu sama. Repášová- jej syn tvrdil, že sa odkúpenie pozemkov vrátilo späť do Trnavy. 
Pastuchová- nie je to pravda, geometrický plán je na katastri zapísaný, dobrý, čo potvrdila aj pani Gacková. 
Slovák- v roku 2009 priviezol fúru štrku a odpustili sa mu brigádnické hodiny v roku 2010, 2011 a on žiada 
ešte neplatiť brigádnicke hodiny aj v roku 2012, kde je napísaný výber členských vkladov, zmluva 
o prenájme, výbor? Petlák- je to odsúhlasené VČS. Pani Minarechová- prefotiť osadový poriadok. Slovák- 
sloboda prejavu, rokovací poriadok. Výbor- všetko je schválené hlasovaním na VČS a kto sa spýta, vždy sa 
mu odpovie a všetko vysvetlí. Horváth- oznamy o brigádach, diera sa opravila, spotreba elektriky za 
čerpadlo. Petlák- uviedol spotrebu za rok 2012, 2013, sú spravené revízne správy elektromerov. Pán 
Šandrik- je veľmi spokojný s prácou výboru. Pani Dobrovodská pánovi Beňačkovi- staré veci po Zettekovi 
platili 1500 Sk, účelový poplatok sa znížil. Pán Beňačka- priznal, že museli platiť, lebo ich chceli odpojiť. 
Repášová- rozlíšiť chatky a záhradky. Pán Braško- platí sa za každú záhradku, bez rozdielu. 
 

Cesta hore- návrh na vstup našej predsedkyni do diskusie so starostkou obce Šípkové, s predsedom 
družstva v Šípkovom a s poľovníkmi o oprave cesty hore do záhradok. V prípade adekvátnej dohody s 
diskutujúcimi inštitúciami naša ZO poskytne na opravu cesty 1000 €.  
Hlasovanie – Za: 49,                            Proti: 2,           Zdržal sa: 0. 
 



 
Pani Dobrovodská sa veľmi pekne poďakovala pánovi Gackovi za veľkú, obetavú, nezištnú prácu pri oprave 
cesty v osade od brány dolu, aj ho predstavila všetkým prítomným záhradkárom. 
 
10. Návrh na uznesenie: 
 
Členská schôdza  
 

I. schvaľuje:  
 

1. Návrhovú komisiu v zložení Viliam Žitňanský, Martina Lovičková a Marek Miškov. Overovateľ zápisnice   
Zdeno Pastorek. 
 

2. Doplnenie pána Mareka Miškova do výboru. 
 

3. Brigádnické hodiny na rok 2014  v počte 6 hod po 3 €. 
 

4. Účelový príspevok na rok 2014  vo výške 60 € za každú jednu záhradku. 
 

5. Návrh na vstup našej predsedkyni Anny Pastuchovej do diskusie so starostkou obce Šípkové, s predsedom 
družstva v Šípkovom a s poľovníkmi o oprave cesty hore do záhradok. V prípade adekvátnej dohody s 
diskutujúcimi inštitúciami naša ZO poskytne na opravu cesty 1000 €. 
 
II. berie na vedomie: 
  
1. Správu o činnosti SZZ ZO Drieňová – Šípkové za uplynulé obdobie-2013. 
2. Správu kontrolnej a revíznej komisie. 
3. Správu o hospodárení za rok 2013. 
4. Plán hlavných úloh na rok 2014 a rozpočet. 
 

Hlasovanie o uznesení – Za: 51,        Proti: 0,      Zdržal sa: 0. 
  
 
Členská schôdza uznesenie schválila. 
 

11. Prítomným predsedníčka pani Anna Pastuchová poďakovala za účasť na schôdzi, popriala veľa  
     dobrého zdravia i úspechov, tešiť sa na seba, že o rok sa všetci stretneme a ukončila schôdzu   
     s pozvaním na občerstvenie a popriala záhradkárom dobrú chuť. 
 

 
V Šípkovom, dňa 12.04.2014 
 
 
 
 .....................................................                                                 ..................................................  
 Zapísal: Mgr. Viliam Žitňanský                                                        Overovateľ: Zdeno Pastorek        

 
 

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

Anna Pastuchová – predsedníčka 


