Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ) v Sasinkove,
konaného dňa 09. 07. 2020 o 16:30 h v KD Sasinkovo – malá sála
Počet členov OZ - kompletný:
Počet členov OZ – súčasný stav:
Počet prítomných členov OZ:
Starostka obce:
Zapisovateľka:
Ostatní prítomní:

7
4
4
Jana Ešmírová
Zuzana Ostrovská
podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice:

Ing. Juraj Jamrich
Dávid Koštrna

Program rokovania OZ:
1. Otvorenie zasadnutia
a) schválenie programu
b) voľba návrhovej a mandátnej komisie
c) menovanie zapisovateľa
d) voľba overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosť firmy AB-STAV o úhradu nevyhnutných opráv – dom smútku
4. Cenová ponuka na inžinierskogeologický prieskum na novovybudovanom vrte
5. Cenová ponuka na hydrogeologický prieskum na novovybudovanom vrte
6. Rôzne
7. Záver
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Pani starostka Jana Ešmírová otvorila schôdzu privítaním všetkých prítomných.
Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci OZ, čím je OZ uznášania
schopné. Dala hlasovať za body programu uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 1/a/VII/09072020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09. 07. 2020 - 7 bodov.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
Návrhová a mandátna komisia formuluje uznesenia OZ. Do návrhovej a mandátnej
komisie p. starostka navrhla poslancov p. Dananajovú Jarmila a p. Mihočkovú Gabrielu
a za návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/b/VII/09072020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje členov návrhovej a mandátnej komisie: p. Dananajovú Jarmila a p. Mihočkovú
Gabrielu.
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Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.

Nehlasoval: 0

Starostka navrhla za zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú. Dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/c/VII/09072020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
Za overovateľov zápisnice navrhla p. Jamricha Juraja a p. Koštrnu Dávida a dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/d/VII/09072020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje overovateľov zápisnice: Jamricha Juraja a p. Koštrnu Dávida.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
2. Kontrola uznesení
- Na základe uznesenia č. 6/VI/24062020 vybrali poslanci OZ dodávateľa na
dodanie kotlov od fi Daniel Vančo – DV, Kukučínova 758/4, Leopoldov. Bola im
zaslaná objednávka.
- Na základe uznesenia č. 8/VI/24062020 OZ vybralo dodávateľa na zriadenie
nového rozvodu miestneho rozhlasu od fi Jozef Šípka, Pusté Sady. Bola im zaslaná
objednávka.
- Uznesenie č. 10/VI/24062020 – VZN o Parkovaní – bolo zverejnené na webovom
sídle a na úradnej tabuli obce Sasinkovo s doplnením zákazu vjazdu motorového
vozidla na ihriská.
3. Žiadosť fi AB-STAV o úhradu nevyhnutných opráv – dom smútku
Poslanci OZ sa zaoberali položkovým rozpočtom za prácu navyše na dome smútku
predloženým fi AB-STAV. Poslanci OZ navrhujú doplnenie fotodokumentácie
a pracovné stretnutie na cintoríne, kde fyzicky preveria prevedené práce a p.
starostka podpíše odsúhlasené prevedené práce na rozpise prác. Poslanci navrhujú,
aby sa zistilo, či obec bude hradiť sumu navýšenú o DPH v oboch rozpočtoch. Pri
preberaní diela budú spísané závady do preberacieho protokolu. Osobne práce
preveria po skončení dnešného zasadnutia na cintoríne.
4. Cenová ponuka na inžinierskogeologický prieskum na novovybudovanom vrte
Starostka predložila poslancom OZ cenové ponuky od fi TERRATEST s. r. o.,
Podunajská 25, 821 06 Bratislava; fi STAS – stavby a sanácie, s. r. o., Bulharská 37/1,
917 01 Trnava; NATUR-NET, s. r. o., Púpavová 43, 841 05 Bratislava
Uznesenie č. 2/VII/09072020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
vybralo cenovú ponuku na zhotovenie inžinierskogeologického prieskumu fi TERRATEST
s. r. o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
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Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.

Nehlasoval: 0

5. Cenová ponuka na hydrogeologický prieskum na novovybudovanom vrte
Starostka predložila cenové ponuky od fi WH GEOTREND, s. r. o., Piaristická 2, 949 24
Nitra; ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica; vodaMAX, s. r. o., Mgr.
Jana Pernischová. Elektrická energia bude odoberaná od súkromnej osoby
v susedstve pozemku. Pred fyzickým odberom bude spísaný stav elektromeru –
fotodokumentáciou a následne po ukončení prác: konečný stav elektromeru. Tento
doklad bude slúžiť ako podklad na vyúčtovanie nákladov súkromnej osoby. Poslanci
požadujú zistiť, čo by mohla stáť strážna služba na stráženie HDPE rúr.
Uznesenie č. 3/VII/09072020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
vybralo cenovú ponuku na zhotovenie hydrogeologického prieskumu fi WH GEOTREND,
s. r. o., Piaristická 2, 949 24 Nitra
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
6. Rôzne
- Starostka obce oboznámila OZ s úspešnou kolaudáciou vodovodného potrubia
- Obyvateľka – p. Lofflerová sa sťažovala na žumpy – zápach.
7. Záver
P. starostka poďakovala za účasť.

V Sasinkove, dňa 09. 07. 2020

--------------------------------Zuzana Ostrovská
zapisovateľka

--------------------------------Ing. Juraj Jamrich
overovateľ zápisnice

--------------------------------Dávid Koštrna
overovateľ zápisnice

---------------------------------

Jana Ešmírová
starostka obce
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