Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ) v Sasinkove,
konaného dňa 07. 12. 2020 o 16:00 h v KD Sasinkovo – veľká sála
Počet členov OZ - kompletný:
Počet členov OZ – súčasný stav:
Počet prítomných členov OZ:
Starostka obce:
Zapisovateľka:
Ostatní prítomní:

7
6
5 + 1 prítomný od bodu 3
Jana Ešmírová
Zuzana Ostrovská
podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice:

Soňa Krišková
Dávid Koštrna

Program rokovania z pracovného stretnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia
a)
schválenie programu
b)
voľba návrhovej a mandátnej komisie
c)
menovanie zapisovateľa
d)
voľba overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Návrh komisií
4. Domenovanie do Rady školy - 2 členovia
5. Prezentácia cenových ponúk na rekonštrukciu ihriska v areáli MŠ
6. Prezentácia cenových ponúk na vybavenie školskej jedálne MŠ
7. Úprava rozpočtu MŠ 2020
8. Návrh VZN MŠ – pripomienkovanie
9. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sasinkovo rok 2019
10. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce
Sasinkovo rok 2019
11. Výška platby za TKO – analýza
12. Návrh dodatok č. 4 – miestny poplatok za TKO - pripomienkovanie
13. Návrh VZN o odpadoch – pripomienkovanie, kompostovanie, BRKO
14. Návrh rozpočtu obce 2021
15. Žiadosti o dotácie organizáciám
16. Postup voľby hlavného kontrolóra
17. AB-STAV – žiadosť o úhradu nevyhnutných opráv domu smútku
18. Žiadosť o prenájom obecného bytu – Dana Repková, návrh zmluvy
19. Rôzne
20. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Pani starostka Jana Ešmírová otvorila zasadnutie privítaním všetkých prítomných.
Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ, čím je OZ uznášania
schopné. Dala hlasovať za program v poradí ako je uvedený v pozvánke.
Uznesenie č. 1/a/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie OZ dňa 07. 12. 2020.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Návrhová a mandátna komisia formuluje uznesenia OZ. Do návrhovej a mandátnej
komisie. P. starostka navrhla poslancov p. Dananajovú Jarmilu a p. Pavlíkovú Michaelu
a za návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/b/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje členov návrhovej a mandátnej komisie: p.
Dananajovú Jarmilu a p. Pavlíkovú Michaelu.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Určila za zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú.
Za overovateľov zápisnice navrhla p. Soňu Kriškovú a p. Dávida Koštrnu a za návrh dala
hlasovať.
Uznesenie č. 1/d/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje overovateľov zápisnice p. Soňu Kriškovú a p.
Dávida Koštrnu.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
2. Kontrola uznesení
- Na základe uznesenia 6/X/07102020 bol schválený Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sasinkovo, ktorý bol schválený bez
pripomienok. Je zverejnený na stránke obce a zaslaný na Trnavský samosprávny
kraj.
- Na základe uznesenia č. 8/VI/24062020 bol vymenený kompletne miestny rozhlas
za bezdrôtový.
3. Návrh komisií pri OZ
Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí z 3. 10. 2020, kde sa doplnil
počet poslancov na 6 z celkového počtu 7, je potrebné zriadenie komisií, ktoré budú
nápomocné pri plnení úloh samosprávy. Počas bodu 3. prišiel na zasadnutie p.
poslanec Ing. Jamrich Juraj. Starostka navrhla rozdelenie do komisií:
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1. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného
poriadku
Predseda:
Ing. Juraj Jamrich
Členovia:
Jarmila Dananajová, Dávid Koštrna
2. Komisia kultúry, športu a sociálnych služieb
Predseda:
Gabriela Mihočková
Členovia:
Soňa Krišková, Mgr. Michaela Paulíková
Menovaný člen z občanov:
Katarína Mažárová
Uznesenie č. 2/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
Zriaďuje nasledovné komisie:
1. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného
poriadku
Predseda:
Ing. Juraj Jamrich
Členovia:
Jarmila Dananajová, Dávid Koštrna
2. Komisia kultúry, športu a sociálnych služieb
Predseda:
Gabriela Mihočková
Členovia:
Soňa Krišková, Mgr. Michaela Paulíková
Menovaný člen z občanov:
Katarína Mažárová
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

4. Domenovanie do Rady školy - 2 členovia
Starostka navrhla poslancov do Rady školy, ktorých deti navštevujú MŠ Sasinkovo
nasledovne: Dávid Koštrna, Ing. Juraj Jamrich a dala hlasovať.
Uznesenie č. 3/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove menuje do Rady školy – MŠ Sasinkovo dvoch
poslancov: Dávid Koštrna, Ing. Juraj Jamrich.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

5. Prezentácia cenových ponúk na rekonštrukciu ihriska v areáli MŠ
Pani riaditeľka MŠ Šomodiová predložila poslancom OZ cenové ponuky na
rekonštrukciu detského ihriska v MŠ Sasinkovo od fy:
- MEGA L-DEN za 4 999 EUR s montážou
- Bonita za 9 580 EUR s montážou
- INTERSYSTEM EU s. r. o. za 14 9746,80 EUR s montážou.
Detské ihrisko nevyhovuje platným normám. Počas kontroly bolo zistené, že detské
ihrisko nie je v súlade so zákonom NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách
na bezpečnosť detského ihriska. Celková zostava jednotlivých prvkov nezodpovedá
bezpečnosti detí pri hrách na detskom ihrisku z dôvodu nevyhovujúcich prvkov a ich
umiestnenie na detskom ihrisku.
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P. riaditeľka MŠ p. Šomodiová informovala OZ o havarijnom stave toaliet pre
zamestnancov v MŠ.
Uznesenie č. 4/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove sa uznieslo na schválení finančných prostriedkov na
výmenu prvkov detského ihriska v MŠ Sasinkovo.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
6. Prezentácia cenových ponúk na vybavenie školskej jedálne MŠ
Vedúca školskej jedálne MŠ p. Kiššová Lucia predložila cenové ponuky na vybavenie
kuchyne v MŠ Sasinkovo a oboznámila poslancov so stavom kuchyne a stavom
nevyhovujúcich spotrebičov.
Výmena by sa týkala chladničky s mrazničkou, kuchynského robota a umývačky riadu.
Po jednotlivom vyjadrení poslancov sa OZ zhodlo, že zatiaľ by sa vymenila chladnička
a kuchynský robot.
Uznesenie č. 5/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove sa uznieslo na schválení finančných prostriedkov
v sume do 1 000 EUR na zakúpenie vybavenia kuchyne v MŠ Sasinkovo. MŠ ako
samostatný právny subjekt si vykoná sám výberové konanie.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
7. Úprava rozpočtu MŠ 2020
Starostka dala slovo ekonómke – p. Čiefovej. P. ekonómka žiada poslancov o úpravu
rozpočtu pre MŠ o čiastku 9 639,99 EUR, sú to finančné prostriedky z ESF na
udržateľnosť zamestnanosti počas 1. vlny covid19. Tieto finančné prostriedky sa
použijú na plánované výdavky na prvky detského ihriska, vybavenie kuchyne MŠ
(cenové ponuky). Zvyšné nevyčerpané finančné prostriedky sa vrátia do rozpočtu
obce.
Uznesenie č. 6/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove sa uznieslo na navýšení rozpočtu v MŠ Sasinkovo vo
výške 9 639,99 EUR.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
8. Návrh VZN MŠ – pripomienkovanie
VZN o MŠ upravuje financovanie Materskej školy a náklady s tým spojené. Upravuje
aj poplatok na režijné náklady. P. starostka dala za návrh VZN hlasovať.
Uznesenie č. 7/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje VZN o financovaní MŠ bez pripomienok. VZN
nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Mihočková) Nehlasoval:0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
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9. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sasinkovo – rok 2019
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že prebehol audit k účtovnej závierke
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sasinkovo za rok 2019. Poslanci sa so správou
audítora oboznámili a berú ju na vedomie.
Uznesenie č. 8/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce
Sasinkovo za rok 2019.
10. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce
Sasinkovo rok 2019
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že prebehol audit k účtovnej závierke za
rok 2019. Poslanci sa so správou audítora oboznámili a berú ju na vedomie.
Uznesenie č. 9/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo účtovnej jednotky Obce Sasinkovo za rok 2019.

11. Výška platby za TKO – analýza
P. starostka predložila poslancom OZ analýzu faktúr za TKO r. 2019 a r. 2020. Analýza
slúži ako podklad na určenie výšky poplatku za TKO na r. 2021. Do poplatku ešte nie
je zahrnutý poplatok za BRO a BRKO. Zákonná povinnosť triediť tento odpad je od
1.1.2021 a čo by samotný vývoz BRKO navýšil pri 3 zberných nádobách situovaných
pri zberných hniezdach cca o 2 000 EUR a pri zbere od domu o poplatok 6 000 – 8 000
EUR. Keďže sme od občanov neobdržali dostatok návratiek o kompostovaní, musí
obec k zberu BRKO pristúpiť.
P. poslanec Koštrna navrhuje, aby sa zistili cenové ponuky na inú zvozovú aj
odpadovú spoločnosť. P. poslankyňa Dananajová priblížila spracovanie BRKO formou
premiešavania a dezinfikácie odpadu. P. starostka prezentovala, že takýto odpad
musí byť bez akýchkoľvek nečistôt (iných odpadov z plastu, kovu...). P. poslankyňa
Dananajová prezentovala potrebu informovania verejnosti o triedení odpadu.

12. Návrh dodatok č. 4 – miestny poplatok za TKO k VZN č. 1/2012
Analýzou fa za TKO sa zistilo, že miestny poplatok za TKO od daňovníkov nepokryl
náklady na likvidáciu TKO za rok 2020. Týmto starostka navrhuje zvýšenie poplatku na
r. 2021 na 30 EUR/obyvateľ/rok. Prebehla diskusia OZ. Zvýšenie poplatku o 10 EUR sa
zdá poslancom veľa. Navrhujú sumu: p. Jamrich – 26,50 EUR, p. Pulíková - 27 , p.
Koštrna – 26 EUR, p. Krišková – 27 EUR, p. Dananajová – 27 EUR, p. Mihočková – 27
EUR. Napokon sa zhodli na poplatku 27 EUR.
P. poslankyňa Dananajová navrhuje, aby osoby so ZŤP a ZŤPS boli oslobodené
od dane z nehnuteľnosti určitým %, napr. 50 %. Zmena VZN 1/2012 si vyžaduje
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zverejnenie nového návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 15 dní pred rokovaním
OZ, po schválení nadobúda účinnosť na 16. deň, s platnosťou vždy k 1. 1. príslušného
roka. Zmenu tohto VZN nie je možné stihnúť s účinnosťou od 1. 1. 2021. Pracovať na
zmene s VZN sa bude budúci rok. Iné úľavy pre ZŤP a ZŤPS by poslanci OZ chceli
radšej riešiť darčekovými poukážkami. Starostka zistí počet obyvateľov ZŤP a ZŤPS do
16. 12. 2020, najlepšie miestnym rozhlasom.
Poslanci v dodatku č. 4, stati § 21 „Zníženie a odpustenie poplatku“, ods. 2 zmeniť:
O znížení alebo odpustení poplatku na základe žiadosti poplatníka rozhoduje zo
„starosta“ na „obecné zastupiteľstvo“.
Uznesenie č. 10/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje výšku poplatku na 27 EUR čo je 0,074 EUR/
deň/poplatník, v dodatku č. 4, stati § 21 „Zníženie a odpustenie poplatku“, ods. 2 zmeniť:
O znížení alebo odpustení poplatku na základe žiadosti poplatníka rozhoduje zo „starosta“
na „obecné zastupiteľstvo“.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

13. Návrh VZN o odpadoch – pripomienkovanie, kompostovanie, BRKO
Do súčasnosti obec Sasinkovo nemala vypracované VZN o nakladaní s odpadom
a triedeným odpadom. VZN popisuje celý proces zneškodnenia odpadu v obci
a zároveň usmerňuje občanov ako nakladať s odpadom (nádoby, frekvencia
odvozov...), riešenie priestupkov a sankcií. Keďže sme od občanov neobdržali
dostatok návratiek o kompostovaní, musí obec k zberu BRKO pristúpiť. Vo VZN sa
mení v V. časti, § 12, ods. 8 „Obec zavádza a zabezpečuje vykonanie triedeného zberu
pre BRKO - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce. V
§ 8 f) hnedá nádoba, 120 l – zber BRKO.

Uznesenie č. 11/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje návrh VZN o odpadoch a jeho zmeny. Vo VZN
sa mení v V. časti, § 12, ods. 8 „Obec zavádza a zabezpečuje vykonanie triedeného zberu
pre BRKO - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov
obce. V § 8, ods. f) hnedá nádoba, 120 l – zber BRKO.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

14. Návrh rozpočtu obce 2021
Poslancom OZ bol predložený rozpočet obce na roky 2021 – 2023. Do rozpočtu boli
zahrnuté investície do budúcich rokov a predpokladané príjmy. Poslanci sa
položkovito oboznámili s návrhom rozpočtu obce a návrhom rozpočtu MŠ Sasinkovo
na r. 2021 – 2023. Prebehla diskusia a úprava výšky niektorých položiek.

6

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 – výdavková časť:
Výdavky bežný rozpočet
Výdavky kapitálový rozpočet
Výdavky spolu Obec
Materská škola
VÝDAJ SPOLU Obec + MŠ

258 408
100 000
358 408
79 732
438 140

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 – príjmová časť:
Bežný rozpočet príjmov
Zo ŠR – bežné príjmy
Finančné príjmy z RF
Spolu rozpočet obce
Poplatky MŠ vlastné príjmy
SPOLU

326 120
5 020
100 000
431 140
7 000
438 140

Uznesenie č. 12/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje rozpočet obce nasledovne:
Rozpočet obce na rok 2021 – výdavková časť:
Výdavky bežný rozpočet
Výdavky kapitálový rozpočet
Výdavky spolu Obec
Materská škola
VÝDAJ SPOLU Obec + MŠ
Rozpočtu obce na rok 2021 – príjmová časť:
Bežný rozpočet príjmov
Zo ŠR – bežné príjmy
Finančné príjmy z RF
Spolu rozpočet obce
Poplatky MŠ vlastné príjmy
SPOLU
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

Zdržal sa: 0

256 858
100 000
356 858
78 732
435 590

323 570
5 020
100 000
428 590
7 000
435 590
Nehlasoval: 0

15. Žiadosti o dotácie organizáciám
Poslancom OZ boli predložené na pracovnej porade žiadosti:
- JD Slovenska v Sasinkove na činnosť v sume 500 EUR
- TJ Družstevník – stolnotenisový oddiel na činnosť v sume 1800 EUR.
Starostka navrhuje vyplatiť finančné prostriedky organizáciám v 2 splátkach: 1.
splátka v 1. polroku, 2. splátka v 2. polroku. Za návrh dala hlasovať.
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Uznesenie č. 13/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje výšku dotácie v 2 splátkach za rok 2021:
o JDS Slovenska v Sasinkove na činnosť v sume 500 EUR
o TJ Družstevník – stolnotenisový oddiel na činnosť v sume 1800 EUR.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov: 6.

16. Postup voľby HK
Poslanci OZ sa dohodli na postupe voľby hlavného kontrolóra obce Sasinkovo, ktorý
tvorí prílohu zápisnice. Starostka poverila 3 poslancov OZ do komisie, ktorá bude
kontrolovať obsah doručených obálok kandidátov na HK, sčítavať odovzdané hlasy pri
voľbe. Starostka do komisie navrhuje p. poslankyňu Dananajovú, p. Pavlíkovú a p.
Kriškovú. Starostka navrhuje otváranie obálok v stredu, 9. 12. 2020 o 16:00 h
v zasadačke OcÚ. Z otvárania obálok sa spíše zápisnica. Poslancom viac vyhovuje 10.
12. 2020 o 15:00, navrhujú p. poslankyňu Dananajovú, p. Pavlíkovú a p. Mihočkovú.
Uznesenie č. 14/XII/07122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje postup voľby HK obce Sasinkovo ako bolo
doručené na obec a zároveň schvaľuje navrhnutú komisiu, ktorá bude súčinná pri otváraní
obálok p. poslankyňu Dananajovú, p. Pavlíkovú a p. Mihočkovú. Komisia bude taktiež
sčítavať odovzdané hlasy pri voľbe. Voľba kontrolóra sa uskutoční 17. 12. 2020 o 16:00 h.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov: 6.

17. AB-STAV - žiadosť o úhradu nevyhnutných opráv domu smútku
Na Obecný úrad boli dňa 7. 12. 2020 o 11:30 doručené podklady na refundáciu
nákladov nevyhnutných opráv domu smútku. Starostka navrhla stavebnej komisii,
aby spoločne s ňou preverila správnosť dokladov a posúdila vyhotovené práce na
dome smútku. P. poslankyňa Dananajová navrhla, aby OZ posudzovalo výstup
z podkladov z AB-STAVU. P. poslankyňa Paulíková prekontrolovala zmluvu a prečítala
vybrané state zo zmluvy. Prebehla diskusia medzi poslancami. P. Koštrna navrhol, aby
stavebný dozor p. Mikle bol prizvaný na najbližšie zastupiteľstvo.

18. Žiadosť o prenájom obecného bytu – Dana Repková
Obci bola doručená žiadosť p. Repkovej Dany o prenájom obecného bytu. P. starostka
ponúkla poslancom fotografie bytu, ktoré boli zhotovené pri preberaní od posledných
nájomcov. Ponúkla aj možnosť osobnej prehliadky bytu. Je pripravený návrh
nájomnej zmluvy. Poslanci si pôjdu osobne prehliadnuť byt spolu so žiadateľkou
o prenájom p. Repkovou Danou v sobotu 12. 12. 2020 o 9:00 h.
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19. Rôzne
- boli spílené stromy na starej škole a vyčistené ríny
- v obci sa postupne vymieňajú telekomunikačné stĺpy
- v obci sa zrealizuje roznos vianočných balíčkov pre dôchodcov nad 80 rokov
- p. Löfflerová Ľubica navrhuje doplniť miestny rozhlas, pretože nie je počuť v časti,
kde býva.

20. Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Sasinkove, dňa 07. 12. 2020

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

--------------------------------Sona Krišková
overovateľka zápisnice

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

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

Jana Ešmírová
starostka obce
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