
Zápisnica 
 

z členskej schôdze SZZ ZO  16 – 116  Drieňová – Šípkové 

konanej dňa 13.04.2013 v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána) 

 
 

Prítomní:     45 členov – viď prezenčná listina, ktorá tvorí súčasť zápisnice. 
 
 

Program schôdze:  tvorí súčasť zápisnice. 
 

1.    Otvorenie. 
2.    Prezentácia a schválenie programu. 
3.  Návrhová komisia – V.Ţitňanský, M.Lovičková, M.Miškov; 

     Overovateľ zápisnice Zdeno Pastorek.     

4.  Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2012. 
5.    Správa kontrolnej a revíznej komisie. 

6.    Správa o hospodárení za rok 2012. 
7.    Plán hlavných úloh na rok 2013. 

8.    Diskusia. 
9.    Návrh na uznesenie. 

                              10.   Záver – občerstvenie. 
  
 

1. Pani predsedníčka Anna Pastuchová schôdzu zahájila a privítala všetkých prítomných 
záhradkárov. 
 

2. Váţení priatelia, dobrý deň! Vitajte na dnešnej výročnej a volebnej schôdzi. Verím, ţe    
kaţdý dostal domov pozvánku s programom.  

Všetci prítomní členovia schválili program schôdze.      
 
3. Výbor ZO SZZ Drieňová – Šípkové navrhol do návrhovej komisie Viliama Ţitňanského, Martinu 

Lovičkovú a Mareka Miškova. Overovateľ zápisnice bude Zdeno Pastorek. 
Hlasovanie – Za: Všetci = 45,               Proti: 0,               Zdrţal sa: 0. 
 

4. Pani predsedkyňa Anna Pastuchová oboznámila prítomných členov so správou o činnosti za rok 
2012:   
    Dobrý deň, 

Vitajte na dnešnej výročnej členskej schôdzi. Priatelia záhradkári – v roku 2012 bolo 55. výročie od 
zaloţenia organizovaného záhradkárstva na Slovensku. Je to výročie, pri ktorom sa oplatí postáť 
a pospomínať, ţe príroda tu bola dávno pred vznikom záhradkárskych osád. 

   Človek je tvor spoločenský a záhradkár zvlášť a preto som tu uţ neraz povedala, ţe sme si tu ako 
jedna rodina, bez osočovania, nadávania, vykrikovania cez plot sused na suseda – potrebujeme sa 
navzájom, lebo nás spája záhradka – príroda. 

    Príroda, môj pohár trpezlivosti sa uţ prelial a ani ja ani nik z výboru si tu nerobí čo chce. Výbor 
sa za svoju robotu nehanbí a zodpovedá sa Vám všetkým. Členovia výboru sa pravidelne schádzajú 

a radia ako čo najlepšie urobiť. 
   Koncom novembra 2012 sme sa zúčastnili s pánom Petlákom stretnutia funkcionárov ZO SZZ 
v Trakoviciach. Na takomto aktíve človek počuje, aké majú starosti záhradkári a nik im nepomôţe, 

keď si nepomôţu sami. Kaţdý rok zanikne niekoľko osád. 
  Ja sa tieţ zúčastňujem zasadaní predstavenstva ako aj predsedníctva OV SZZ v Trnave. 
2.3.2013 sa konal odborný seminár pre záhradkárov, pod záštitou predsedu VÚC pána Tibora 

Mikuša v budove Trnavského samosprávneho kraja. Tento seminár mal vysokú odbornú úroveň. 
    Teraz mi dovoľte oboznámiť Vás, čo sa urobilo v našej záhradkárskej osade v roku 2012. Uţ 
dávnejšie bola kúpená farba, tak sa pouţila na vodnú nádrţ. 



Od pána Vanka smerom dolu sa dal nový plot aj stĺpiky. Bola to ťaţká práca, ale stála za to, lebo tá 
strana vyzerá dobre. Od pani Bórovej sa vymenilo 25 m pletiva ako aj stĺpiky, ktoré boli zničené. 

Stále Vás prosím, ţe keď chodíte po svojej záhradke, sledujte či niekde netečie voda. Ja som išla po 
záhradke pána Brašku a stupila som do kaluţe. Všade bolo sucho, len na ceste krásne zelená tráva. 
Táto porucha bola v hĺbke 2 m a bola veľmi rýchlo odstránená. Voda bola odstavená iba 3 dni. Čo 

niekto snáď ani nepostrehol, však? 
Pamätáte sa ešte 2 – 3 roky dozadu, ako vyzerala osada dolu- proste zarastená, zanedbaná. 
Vy viete, ţe ja som sa nikdy netajila tým, ţe treba dať urobiť cestu pre záhradkárov, čo majú 

záhradky tam dolu, aby sa ľahšie dostali na ne. 
  Preto sme oslovili pána Moravčíka, ktorý dal vyniesť zeminu, naviesť štrk a rozhodiť ho- bolo ho 3 

autá. Potom po rozhovore 24.10.2012 nastúpil pán Gacko so svojou partiou, keď kládli nové panely, 
tak sa človeku tisli slzy do očí od radosti- polovička cesty je hotová, začo veľmi pekne Ďakujem 
pánovi Gackovi a spolok. 

   Priatelia, toto čo sa robí, je pre nás všetkých, to tu po nás zostane pre ďalšiu generáciu. 
Povedala som Vám, ţe keď bude treba zvolať schôdzu ohľadom pozemkov, tak sa zvolá. To sa stalo 
1.12.2012 a záznam som osobne zaniesla do Trnavy na Pozemkový úrad. Blíţime sa do finále 

a keby bolo treba, tak opäť by sme zvolali schôdzu. Toto všetko obnáša veľa práce, ale tieţ tá 
práca musí človeka baviť a vtedy sa darí. 
  Oznamujem Vám, ţe ruším splnomocnenie zastupovať niektorých záhradkárov pri vybavovaní 

záhrad do vlastníctva. Pamätáte vlani ako vystúpil pán Puvák, ţe nebude platiť ţiadne poplatky, ţe 
má záhradku na svojom a vystupuje zo ZO  SZZ Drieňová – Šípkové – viď zápisnica. Bola som za 
pánom Puvákom osobne, aby prišiel na výbor, ţe sa dohodneme, ţe výbor je tolerantný, no ale nie 

hlúpy- on neprišiel. Boli sme s pánom Petlákom na katastri a tu Vám predkladám dôkaz, ţe nemá 
záhradku na svojom. 
Tieţ som bola 2-krát za synom pána Hrabinu. Bol nemilo prekvapený, ţe otec neplatí za záhradku, 

tak výbor sa rozhodol a oslovili sme právnika. Dlh sa bude vymáhať súdnou cestou. Tieţ prosím 
všetky poplatky treba zaplatiť do konca júna 2013, inak sa budú penalizovať 5 %. 
Musíme si uvedomiť, ţe uţ nikto nebude nikoho dotovať. 

Ešte sa vrátim k pozemkom. Jeden náš záhradkár si zmyslel, ţe 2,71 €/ m2 je vysoká cena. Áno 
priatelia aj mne je to veľa, určite aj ďalším záhradkárom, ale toto je cena stanovená znalcom 

a buďme radi, ţe je taká a nešpekulujme. Len škoda, ţe sa skôr nezobudil pán záhradkár, keď tu 
bol iný predseda a iní členovia výboru a platili sa traja právnici a neurobili nič. Aţ posledný, ktorého 
som oslovila ja, to všetko dotiahol do zdarného konca. 

Viete dobre, ţe záhradkárska osada bola do roku 2007 veľmi zanedbaná. Vidíte sami, ţe sa robí 
a ţe sú to nemalé náklady. Tieţ od roku 2007 nie je taký problém s vodou ako bol predtým- peniaze 
sa vyberali, ale nič sa nerobilo. Ešte jeden rok sme my dvaja s manţelom odniesli čerpadlo do 

opravy, cestou sme stratili značku, tak sme si zarobili. A preto Vás prosím, tento servis nás mesačne 
stojí 3,30 €. Tento mesačný poplatok by sa mohol zvýšiť na 5 € mesačne, aby sme mali peniaze na 
účte. Proste mať rezervu, keby sa niečo stalo- bez vody sa nedá ţiť. 

Z brigádnickými hodinami- prosím kto chce si odpracovať brigádnické hodiny, môţe pri oprave 
plotov, pri úprave cesty, tieţ treba ešte raz natrieť nádrţ- musíme si ju udrţiavať, treba pozrieť 
strechu na klubovni, aby nám nezačalo do nej tiecť. 

Prosím, zavolajte, keď prídete brigádovať. Ja prídem za Vami. Keby sa aj stalo nejaké 
nedorozumenie, dá sa to do poriadku, veď kto robí, robí aj chyby. 
Tieţ prosím treba urobiť poriadok dolu od záhradky č. 1, vyzbierať ten neporiadok. Aj pri bráne 

prvej ako sú stromy- vyhrabať to všetko a zlikvidovať. Nehnevajte sa na mňa, ale ako to vyzerá za 
plotom na bývalom smetisku, igelitky prehodené cez plot, neverím, ţe to urobili domáci, ale 

záhradkári. 
V roku 2012 Obecný úrad Šípkové uskutočnil 2. ročník súťaţe vo varení gulášu. Bolo prihlásených 8 
druţstiev a naše v zloţení pán Petlák, pani Šantavá a pani Šimnová skončili na prvom mieste- tu 

v klubovni je cena. 
Tento rok bude 3. Ročník, prosím sledujte nástenky, kde hneď vyvesím program ako mi to dá pani 
starostka. My sme túto akciu poňali ako spoločenskú udalosť a preto som aj vlani sa snaţila čo 

najviac záhradkárov osloviť. 



Veľmi ma mrzí, ţe sa opäť rozmohla krádeţ. Boli roky, ţe bol kľud, no niekomu to vadí a vyvádza. 
Prosím, buďme všímavejší a keď prídeme, tak sa prejdime, či sused náhodou nemá niečo 

poškodené. Nebuďme benevolentní voči svojmu majetku.  
  Na záver Vám všetkým prajem dobré zdravie, bohatú úrodu a tešme sa, keď sa stretneme. 
Aţ chceš radosť na celý ţivot, zaloţ si záhradku.                             Ďakujem za pozornosť. 

 
5. Pán Peter Michalec kontrolou výdajkových a príjmových bločkov potvrdil správne a bezchybné  
vedenie jednoduchého účtovníctva. Navrhol zaviesť záhradkársky mobil pre účely ZO. Celé 

účtovníctvo je vţdy prístupné k nahliadnutiu. 
 

6. SZZ ZO Drieňová – Šípkové 16 – 116 účtuje formou jednoduchého účtovníctva. Finančné 
prostriedky sú uloţené na účte v ČSOB Piešťany číslo účtu 4005117046/ 7500 a v pokladni. Prílohou 
tejto správy je peňaţný 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 31.12.2012:  

Pokladňa           = 2566,76 € 

Účet v banke = 7918,60 € 

Spolu finančné prostriedky = 10485,36 €. 
 

7. Plán práce na rok 2013: 
-  dokončenie oplotenia celej osady, 

-  výmena polámaných stĺpikov, 
-  natretie nádrţe na vodu ešte raz, 

-  oprava strechy – klubovňa a unimobunka, 
-  v rámci OV SZZ sa zúčastniť na výstave ovocia, 
-  uskutočniť aspoň jednu prednášku pre našich členov; 

Rozpočet pre rok 2013= 2.000,- €. 
 

8. Diskusia: 

Pastuchová- ruší splnomocnenie týmto členom: Puvákovi, Hrabinovi, Braškovi Petrovi a Braškovi 
Michalovi. Pošle sa im list ako aj na Pozemkový úrad.  
Na nástenku sa vyvesia členovia záhradkári- neplatiči a zanedbané, nepokosené záhrady.  

Návrh pani Anny Pastuchovej na zvýšenie účelového poplatku z 3.30 €/mesiac na 5 €/ mesiac- 
hlasovanie: 
Za: Všetci=45, Proti: 0,  Zdrţal sa: 0. 
 

- Puvák- rieši niečo s právnikom, on nebude nič platiť a podobne, skákal neustále rečníkom do 
reči. 

- Pán Petlák- Puvák si poplietol veci, on nie je vlastník, výpis z katastra vykazuje pozemok 

inde, všetci máme záhradky prenajaté. Puvák ani po viacerých výzvach nespolupracuje 
a nerešpektuje výbor ani stanovy záhradkárov. 

- Miklian- Puvák sa neprispôsobuje, nedodrţiava stanovy, treba ho vylúčiť, 
- Pani Pastuchová znova upozorňuje na dodrţiavanie pravidiel, 
- Návrh- Výbor osloví znova Puváka a vyzve ho doplatiť všetky nedoplatky do konca júna 2013 

a upozorní sa Puvák na dodrţiavanie stanov SZZ ZO 16 – 116 Drieňová – Šípkové – 
hlasovanie:  Za: 44,    Proti: 0,     Zdrţal sa: 0. 

- Pani Lovičková- poriešiť 1 nádobu na komunálny odpad pri obecnom úrade Šípkové pre 

záhradkárov, na uzamykaciu zámku, 
- Slovák- smeti si záhradkári jednoducho nosia v aute. 
- Michalec- videl ísť hore k záhradkám vozík s komunálnym odpadom.  



- Cesta hore z dediny je veľmi zlá- asfalt, ničia sa autá, obecný úrad Šípkové, lesníci, 
druţstevníci a záhradkári nemajú finančné prostriedky na opravu spomínanej cesty. Cesta- 

asfaltka z dediny hore do lesa, do záhradkárskej osady aj do vinohradu je vo 
veľmi vážnom, kritickom stave. 

- Spodný plot niekto naschvál rozstrihal, zmizli hranoly, kvety. 
- Pán Viliam Ţitňanský- pri príleţitosti 55. výročia vzniku Slovenského zväzu záhradkárov udelil 

Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor v Trnave Ďakovný list pani Anne 

Pastuchovej za dlhoročnú prácu v Slovenskom zväze záhradkárov. 
- V záhradkárskej osade Drahovce je cena pozemku 4.48 €/ m2. 

 

9. Návrh na uznesenie: 
 

Členská schôdza  
  
I. schvaľuje:  
  
1. Návrhovú komisiu v zloţení Viliam Ţitňanský, Martina Lovičková a Marek Miškov. Overovateľ 

zápisnice Zdeno Pastorek. 
 

2. Návrh pani Anny Pastuchovej na zvýšenie účelového poplatku z 3.30 €/mesiac na 5 €/ mesiac. 
 

3. Návrh, aby sa všetky poplatky zaplatili do konca júna 2013, inak sa budú penalizovať 5 %. 
 

4. Návrh, ţe Výbor SZZ ZO  16 – 116  Drieňová – Šípkové osloví znova Puváka a vyzve ho doplatiť 

všetky nedoplatky do konca júna 2013 a upozorní Puváka na dodrţiavanie stanov SZZ ZO 16 – 116 
Drieňová – Šípkové. 

 
II. berie na vedomie: 
  
1. Správu o činnosti SZZ ZO Drieňová – Šípkové za uplynulé obdobie-2012. 

2. Správu kontrolnej a revíznej komisie. 
3. Správu o hospodárení za rok 2012. 
4. Plán hlavných úloh na rok 2013 a rozpočet. 
 

Hlasovanie o uznesení – Za: 43,        Proti: 0,      Zdržal sa: 1. 
  
 

Členská schôdza uznesenie schválila. 

 
10. Prítomným predsedníčka pani Anna Pastuchová poďakovala za účasť na schôdzi, popriala veľa  

     dobrého zdravia i úspechov, tešiť sa na seba, ţe o rok sa všetci stretneme a ukončila schôdzu   
     s pozvaním na občerstvenie a popriala záhradkárom dobrú chuť. 

 
V Šípkovom, dňa 13.04.2013 

 

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

 Zapísal: Mgr. Viliam Ţitňanský                                                        Overovateľ: Zdeno Pastorek         
               

 

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

Anna Pastuchová – predsedníčka 
  
 


