Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ) v Sasinkove,
konaného dňa 07. 10. 2020 o 17:30 v malej sále KD Sasinkovo
Počet členov OZ:
Počet prítomných členov OZ:
Starostka obce:
Zapisovateľ:
Ostatní prítomní:

7
podľa prezenčnej listiny
Jana Ešmírová
Zuzana Ostrovská
podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice:

Gabriela Mihočková
Jarmila Dananajová

Program OZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa predsedu OVK - výsledok volieb poslancov do OZ, odovzdanie osvedčení
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolených poslancov OZ,
5. Uznášania schopnosť OZ
6. Menovanie návrhovej a mandátnej komisie
7. Schválenie programu
8. Kontrola plnenia uznesení
9. PD Hlohovec – návrh zmluvy
10. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
11. Úprava rozpočtu
12. Osobitý zreteľ Paulovič – odkúpenie pozemkov
13. Osobitý zreteľ manž. Janišoví - odkúpenie pozemkov
14. Úhrada nevyhnutných opráv domu smútku
15. Doplnenie dopravného značenia
16. Rôzne
17. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Pani starostka Jana Ešmírová otvorila zasadnutie privítaním všetkých prítomných.

2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starostka určila za zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú.
Za overovateľov zápisnice navrhla p. Gabrielu Mihočkovú a p. Jarmilu Dananajovú a za
návrh dala hlasovať.

Uznesenie č. 1/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje overovateľov zápisnice p. Gabrielu
Mihočkovú a p. Jarmilu Dananajovú
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 3.

3. Správa predsedu OVK - výsledok volieb poslancov do OZ, odovzdanie osvedčení
O výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva informovala prítomných predsedkyňa
miestnej volebnej komisie Volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 3. 10.
2020 - p. Anna Miklovičová. Odovzdala zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva v Sasinkove.
Za poslancov OZ boli zvolení podľa počtu platných hlasov:
1. Mgr. Michaela Paulíková
14 hlasov
2. Soňa Krišková
9 hlasov

4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancov OZ
Pani starostka prečítala sľub a poslanci potvrdili sľub podpisom pod text sľubu
napísaného na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom
poradí.
Uznesenie č. 2/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
A. berie na vedomie
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva.
B. k o n š t a t u j e, ž e
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva v abecednom poradí:
Krišková Soňa
Paulíková Michaela, Mgr.

5. Uznášania schopnosť OZ
Starostka overila, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov. Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ, čím je OZ
uznášania schopné.

6. Menovanie návrhovej a mandátnej komisie
Na formulovanie a navrhovanie uznesení boli do návrhovej a mandátnej komisie navrhnutí
p. starostkou poslanci Mgr. Paulíková Michaela a p. Koštrna Dávid a za návrh dala hlasovať.

Uznesenie č. 3/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje členov návrhovej a mandátnej komisie:
Mgr. Paulíková Michaela a p. Koštrna Dávid.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.

7. Schválenie programu
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania tak ako je
uvedené v pozvánke na zasadnutie OZ, dňa 7. 10. 2020 a za program dala hlasovať.
Uznesenie č. 4/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje program zasadnutia OZ v poradí bodov
ako je uvedené vyššie.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.

8. Kontrola uznesení
- Na základe uznesenia č. 6/VI/24062020 bola zrealizovaná výmena elektrických
kotlov na OcÚ a KD v Sasinkove v priebehu mesiaca august.
- Na základe uznesenia č. 2/VII/09072020 bol zrealizovaný inžinierskogeologický
prieskum fi TERRATEST a vypracovaná záverečná správa inžinierskogeologického
prieskumu zo dňa 25. 8. 2020. Výsledkom správy je, že svah je dostatočne pevný
na založenie vodojemov pre obec.
- Fi AB-STAV bola vyzvaný na opravu nedorobkov na dome smútku podľa
požiadaviek poslancov OZ a starostky obce.

9. PD Hlohovec – návrh zmluvy
Dňa 10. 8. 2020 bol doručený návrh nájomnej zmluvy k obecným pozemkom. Ak OZ
súhlasí s pokračovaním nájmu, zmluva sa podpíše do 2 mesiacov, nájom bude trvať
do r. 2030. Ak sa tento návrh zmluvy neodmietne do 2 mesiacov, bude nájomný vzťah
na neurčitý čas. PD taktiež ponúka odkúpenie pozemkov. Náklady súvisiace
s realizáciou kúpnej zmluvy hradí PD Hlohovec. P. poslankyňa Dananajová navrhuje
pozemok smerom na Hrabinu využiť na Zberné miesto. P. Poslankyňa Paulíková
nesúhlasila s pokračovaním nájmu s PD Hlohovec. Suma v zmluve za 1 ha sa jej javí
nevýhodná. P. poslanec Koštrna navrhuje skrátiť dobu nájmu a požadovať vyššiu
sumu za nájom. Počas rokovania tohto bodu prišiel na zasadnutie p. poslanec
Jamrich. Celkový počet poslancov od tohto bodu je 6. P. poslankyňa Krišková
navrhuje taktiež skrátiť dobu nájmu. Pani starostka poslancov informovala o dobrej
vzájomnej spolupráci s PD Hlohovec, aj so sponzorovaním obce. P. poslanec Koštrna
navrhuje skrátiť dobu nájmu na 5 rokov a vypustenie z Čl. 7 bod c).

Uznesenie č. 5/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje predĺženie nájmu skrátiť dobu nájmu na
5 rokov a vypustenie z Čl. 7 bod c)
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Ing. Pikus vypracoval návrh PHSRO Sasinkovo. Návrh bol doručený v prílohe e-mailu.
Prípadné pripomienky sa môžu do PHSRO zapracovať.
P. starostka dala hlasovať za schválenie PHSRO v takej forme, v akej bol predložený.
Uznesenie č. 6/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Sasinkovo na roky 2020 – 2027 bez pripomienok.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

11. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie
Starostka obce predniesla poslancom OZ úpravu rozpočtu obce k 30. 9. 2020. Jedná sa
o 2. úpravu rozpočtu. Sú to finančné prostriedky preneseného výkonu štátnej správy,
ktoré sú účelovo určené. Starostka vyzvala p. ekonómku p. Máriu Čiefovú
k predneseniu úprav:
V príjmovej časti rozpočtu zo štátneho rozpočtu:
Transfer na register obyvateľov:
navýšenie + 12,00 €, po úprave 312,00 €
Transfer pre MŠ KŠÚ + obedy:
navýšenie + 573,00 €, po úprave 1 953,00 €
Transfer zo ŠR na úhradu PV:
navýšenie + 3 690,00 €, po úprave 3 690,00 €
Transfer ŠÚ SDBO:
navýšenie + 2 336,00 €, po úprave 2 336,00 €
Transfer voľby:
navýšenie + 110,00 €, po úprave 710,00 €
Transfer Sp. Oú:
navýšenie + 170,00 €, po úprave 1 290,00 €
Príjem: navýšenie k 30. 09. 2020
+ 6 891,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu zo štátneho rozpočtu:
Transfer na register obyvateľov:
navýšenie + 12,00 €,
Transfer pre MŠ KŠÚ + obedy:
navýšenie + 573,00 €,
Transfer zo ŠR na úhradu PV:
navýšenie + 3 690,00 €,
Transfer ŠÚ SDBO:
navýšenie + 2 336,00 €,
Transfer voľby:
navýšenie + 110,00 €,
Transfer Sp. Oú:
navýšenie + 170,00 €,
Výdaj: navýšenie k 30. 09. 2020
+ 6 891,00 €

po úprave 312,00 €
po úprave 1 953,00 €
po úprave 3 690,00 €
po úprave 2 336,00 €
po úprave 710,00 €
po úprave 1 290,00 €

Uznesenie č. 7/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje 2. úpravu rozpočtu k 30. 09. 2020 tak ako
je vyššie uvedené.

Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

Nehlasoval: 0

12. Osobitý zreteľ Paulovič – odkúpenie pozemkov
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený zámer prevodu majetku spôsobom predaja
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle s § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer prevodu
majetku bol zverejnený od 11. 9. 2020 do 30. 9. 2020 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce, čím bola splnená podmienka zverejnenia zámeru na 15
dní. Predmetom predaja sú pozemky vo vlastníctve Obce Sasinkovo, LV 894, k. ú.
Sasinkovo, okres Hlohovec, zamerané geometrickým plánom č. 13/2019 zo dňa 23. 8.
2019 vyhotovený Milanom Fančovičom, úradne overený Ing. Gonovou Evou zo dňa
24. 10. 2019 pod číslom G1 434/2019. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
pozemky tvoria neoddeliteľný celok k nehnuteľnosti vo vlastníctve majiteľov:
- Parc. registra „C“ č. 287/2 – Vodná plocha, o výmere 107 m2
- Parc. registra „C“ č. 290/16 – Zastavaná plocha, o výmere 10 m2
- Parc. registra „C“ č. 290/17 – Zastavaná plocha, o výmere 1 m2
- Parc. registra „C“ č. 290/18 – Zastavaná plocha, o výmere 60 m2
O celkovej výmere 178 m2. Odsúhlasená cena poslancami OZ zo dňa 17. 12. 2019 je
6,50 €/m2 v celkovej hodnote: 1 157 €. Starostka dala hlasovať za zámer odpredaja
horeuvedených pozemkov.
Uznesenie č. 8/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje zámer prevodu majetku z dôvodu
osobitného zreteľa uvedených parciel o celkovej výmere 178 m2 v celkovej hodnote:
1157 €
- parc. registra „C“ č. 287/2 – Vodná plocha, o výmere 107 m2
- Parc. registra „C“ č. 290/16 – Zastavaná plocha, o výmere 10 m2
- Parc. registra „C“ č. 290/17 – Zastavaná plocha, o výmere 1 m2
- Parc. registra „C“ č. 290/18 – Zastavaná plocha, o výmere 60 m2
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

Nehlasoval: 0

13. Osobitý zreteľ manž. Janišoví - odkúpenie pozemkov
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený zámer prevodu majetku spôsobom predaja
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle s § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer prevodu
majetku bol zverejnený od 11. 9. 2020 do 30. 9. 2020 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce, čím bola splnená podmienka zverejnenia zámeru na 15
dní. Predmetom predaja sú pozemky vo vlastníctve Obce Sasinkovo, LV 894, k. ú.
Sasinkovo, okres Hlohovec. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky
dlhodobo užívajú výhradne kupujúci odo dňa ich nadobudnutia v r. 1986 v hraniciach

ako ich užívali pred nimi aj pôvodní majitelia (rodina Kucková). Predajom týchto
pozemkov sa zosúladí skutkový stav ich užívania so stavom právnym.
- Parc. registra „C“ č. 212/34 – Záhrada, o výmere 184 m2
- Parc. registra „C“ č. 212/41 – Záhrada, o výmere 603 m2
Poslancom OZ bol predložený geometrický plán. OZ sa informovali o zverejnenej
zmluve. Táto zmluva bola zrušená, vytvorí sa nová zmluva. Celková výmera je 787 m2.
Odsúhlasená cena poslancami OZ zo dňa 17. 12. 2019 je 6,50 €/m2 v celkovej hodnote:
5115,50 €. Starostka dala hlasovať za zámer odpredaja horeuvedených pozemkov
a podmienok.
Uznesenie č. 9/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje zámer prevodu majetku z dôvodu
osobitného zreteľa uvedených parciel o celkovej výmere 787 m2 v celkovej hodnote:
5115,50 €.
- Parc. registra „C“ č. 212/34 – Záhrada, o výmere 184 m2
- Parc. registra „C“ č. 212/41 – Záhrada, o výmere 603 m2
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

Nehlasoval: 0

14. Úhrada nevyhnutných opráv domu smútku
Na základe stretnutia poslancov OZ a starostky priamo pri dome smútku v Sasinkovo,
spísali poslanci OZ sumár nedorobkov, ktorý bol doručený fi AB-STAV, nasledovne:
- dokončiť asfaltovú vyfrézovanú plochu pred schodiskom
- premaľovanie zvodov a odtokov
- došpárovať všetky dilatačné špáry (silikónom).
- dotrieť San Marco omietku pri strope alebo nalepiť lištu
- popozerať všetky rohy fasádnej omietky na dome smútku a vytupovať (vyspraviť)
- premaľovať ozdobný výklenok v strede na samom vrchu
- pred schodiskom na plochu do márnice dobetónovať alebo dodať asfaltovú hmotu
- vyspádovať alebo odvodniť vstup do márnice- pred dverami stojí veľké množstvo
vody
- dodanie kľučky na prístavbu
Poslanci OZ sa zaoberali stavom prác, ktoré žiadala obec Sasinkovo dokončiť. OZ
zhodnotilo, že nie všetky práce sú dokončené a nevedia sa vyjadriť k vykonaným
prácam. P. starostka navrhla preložiť bod do budúceho zasadania OZ a dala hlasovať.
Uznesenie č. 10/X/07102020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove súhlasí preložiť rokovanie do budúceho zasadnutia
OZ.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

15. Doplnenie dopravného značenia
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Trnave, na základe žiadosti občana obce
Sasinkovo p. Daniela Haluzu, vykonal kontrolu stavu dopravného značenia,
dopravných zariadení a kontrolu stavebno-technického stavu miestnej komunikácie,
par. Č. 290/6. Pri vykonanej obhliadke a kontrole bolo zistené, že MK nie je celá
vedená priamym úsekom, v zákrutách nie je rozhľad, vozovka je úzka a nespĺňa
šírkové podmienky pre bezpečnú obojsmernú jazdu vozidiel a teda nie je vyznačená
dopravným značením a nie stavebno-technicky stavaná na rýchlosť jazdy 50 km/h.
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti nariadil DI doplnenie a osadenie trvalého
dopravného značenia. Financovanie dopravného značenia bude zakomponované do
rozpočtu na rok 2021.
16. Rôzne
- Pasportizácia cintorína bude realizovaná do konca októbra 2020
- Starostka informovala o záujme p. Sládečka ozvučovať pohrebné obrady
- P. poslankyňa Mihočková sa informovala o povinnosti TJ Družstevník,
stolnotenisový oddiel predložiť vyúčtovanie do 31. 10., tento termín vzhľadom na
ich hernú sezónu je pre nich nevyhovujúci.
- P. poslanec Jamrich sa informoval o nových výzvach na financovanie vodovodu
obce Sasinkovo
- Poslanci sa rozprávali o miestnych rigoloch a ich čistení.
- Poslanci sa navrhujú riešiť problém so žumpami a ich vývozom, navrhujú zaujímať
sa o podmienkach zhotovenia kanalizácie.
17. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ riadne ukončila.

V Sasinkove, dňa 07. 10. 2020

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

--------------------------------Gabriela Mihočková
overovateľka zápisnice

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

Jarmila Dananajová
overovateľka zápisnice

--------------------------------Jana Ešmírová
starostka obce

