Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ) v Sasinkove,
konaného dňa 17. 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
6
Jana Ešmírová
Zuzana Ostrovská
podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice:

Jarmila Dananajová
Michaela Paulíková

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. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Žiadosť o prenájom obecného bytu – Dana Repková, návrh zmluvy
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Pani starostka Jana Ešmírová otvorila zasadnutie privítaním všetkých prítomných
a kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra obce. Skonštatovala, že na zasadnutí sú
prítomní 6 poslanci OZ, čím je OZ uznášania schopné.
Starostka navrhla doplniť bod programu pod číslom „2. Zmena úväzku HK obce
Sasinkovo“ a ostatné body sa posunú nižšie. Dala hlasovať za zmenu programu.
Uznesenie č. 1/a/XII/17122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje doplnený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
a)
schválenie programu
b)
voľba návrhovej a mandátnej komisie
c)
menovanie zapisovateľa
d)
voľba overovateľov zápisnice
2. Zmena úväzku hlavného kontrolóra obce Sasinkovo
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
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4.
5.
6.
7.

Žiadosť o prenájom obecného bytu – Dana Repková, návrh zmluvy
Rôzne
Diskusia
Záver

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

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Do návrhovej a mandátnej komisie starostka navrhla poslancov p. Mihočkovú Gabrielu
a p. Kriškovú Soňu a za návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/b/XII/17122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje členov návrhovej a mandátnej komisie: p.
Mihočkovú Gabrielu a p. Kriškovú Soňu.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov .
Určila za zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú.
Za overovateľov zápisnice navrhla p. Jarmilu Dananajovú a p. Michaelu Paulíkovú a za
návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/d/XII/17122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje overovateľov zápisnice p. Jarmilu
Dananajovú a p. Michaelu Paulíkovú.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
2. Zmena úväzku hlavného kontrolóra obce Sasinkovo
V nadväznosti na rozsah kontrolnej činnosti HK v predchádzajúcom období a výšky
úväzku v okolitých obciach navrhla starostka obce zmeniť úväzok HK z navrhnutých
40 h na 24 h / mesiac.
Keďže sa za kandidáta prihlásila manželka poslanca OZ, starostka oboznámila OZ
o možnom konflikte záujmov pri hlasovaní o osobných veciach HK. Vyzvala poslanca
Ing. Juraja Jamricha, aby sa nezúčastnil pri hlasovaní:
- V rozhodovaní o rozsahu úväzku HK podľa § 11 ods. 4 písm. j) Zákona o ob. zriad.
- V procese voľby HK podľa § 18a ods. 3 Zákona o obecnom zriadení
- V rozhodovaní o odmene HK podľa § 18c 5 Zákona o obecnom zriadení
- V rozhodovaní o súhlase OZ k výkonu zárobkovej činnosti HK podľa § 18 ods. 1,
3. veta Zákona o obecnom zriadení
- V rozhodovaní o prípadnom odvolaní HK z funkcie podľa § 18a ods. 9 Zákona
o obecnom zriadení
P. poslanec Jamrich výzvu prijal a rešpektuje skutočnosť z etických a morálnych
dôvodov.
P. poslankyňa Paulíková a Koštrna považuje výšku úväzku 24 h/mesiac za
nedostatočné. Ostatní poslanci sa vyjadrili, že by úväzok mal zostať na 40 h/mesiac.
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Uznesenie č. 2/XII/17122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje pôvodný návrh úväzku HK na 40 h / mesiac.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.

3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starostka obce vyzvala kandidátky na kontrolóra obce Sasinkovo na prezentáciu.
Kandidátky sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný
úrad. Prvá kandidátka je Ing. Martina Jamrichová. Druhá kandidátka Ing. Ivana
Repková. Obe kandidátky sa odprezentovali. Pani starostka položila každej
kandidátke rovnakú otázku. Pani Jamrichová odpovedala na otázku a na ďalšie
odmietla odpovedať. Pani Repková odpovedala na otázku pani starostky aj p.
poslankyne Paulíkovej. P. starostka sa pýtala komisie, ktoré obdobia započítala
kandidátke do ekonomickej praxe. P. Paulíková nadiktovala tieto obdobia: 10/20109/2013, 10/2018-01/2019 a 07/2019-11/2020.
Pristúpilo sa k voľbe. Poslanci OZ obdržali opečiatkované hlasovacie lístky a prebehla
voľba. Poverená komisia otvorila obálky:
Odovzdané boli 5 ks obálok.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 5 ks
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 ks
Kandidátka č. 1 – Ing. Martina Jamrichová - získala 3 hlasy
Kandidátka č. 2 – Ing. Ivana Repková - získala 1 hlas
Komisia konštatuje, že ani jeden kandidát na hlavného kontrolóra v Sasinkove
nezískal v 1. kole potrebný počet hlasov – nadpolovičná väčšina všetkých poslancov,
t. j. minimálne 4 platné hlasy. Je potrebné vykonať 2. kolo volieb HK, do ktorého
postupujú obe kandidátky. Medzi prvým a druhým kolom bola polhodinová
prestávka.
Pristúpilo sa k voľbe v 2. kole. Boli vyhotovené hlasovacie lístky a rozdané
opečiatkované obálky.
Odovzdané boli 5 ks obálok.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 5 ks
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 ks
Kandidátka č. 1 – Ing. Martina Jamrichová - získala 3 hlasy
Kandidátka č. 2 – Ing. Ivana Repková - získala 1 hlas
Komisia konštatuje, že v 2. kole volieb bola zvolená Ing. Martina Jamrichová počtom 3
platných hlasov. Voľba HK sa uskutočnila v súlade s §18 zákonom 369/1990 Zb. na
volebné obdobie 6 rokov. P. starostka poprosila Ing. Jamrichovú, aby sa dostavila
29.12.2020 na obecný úrad na podpis pracovnej zmluvy o 9-tej hodine.
4. Žiadosť o prenájom obecného bytu – Dana Repková
Na základe osobnej prehliadky bytu spolu so žiadateľkou o prenájom p. Repkovou
Danou v sobotu 12. 12. 2020 o 9:00 h, boli prítomní poslanci p. Mihočková, p.
Dananajová, p. Krišková, p. Koštrna, p. Paulíková, p. starostka Ešmírová a p. Repková
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Dana. Po návšteve revízneho technika na elektrické rozvody dnes, 17. 12. 2020 bolo
zistené, že prívod elektrického prúdu bol odpojený – „odstrihnutý“ v elektrických
hodinách a nie je možné vykonať revíziu. Je potrebné požiadať o zapojenie. Prebehla
diskusia. Na obecnom byte bude nahlásený ako poplatník za elektrickú energiu
obyvateľ bytu.
Uznesenie č. 3/XII/17122020
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje zapojenie elektrických hodín a vykonanie
revízie elektriny na obecnom byte.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
P. Paulíková navrhuje zakomponovať do zmluvy výdavky na odvoz odpadových vôd –
žumpy – si bude hradiť nájomca. Poslanci diskutujú o celkových nákladoch na
uvedenie obecného bytu do prevádzky. Treba pouvažovať aj nad komplexným
riešením využitia celej budovy bývalej školy.
Návrh na hlasovanie, aby sa obecný byt nedal do prenájmu za takýchto podmienok,
ktoré nespĺňajú hygienické štandardy a byt je v súčasnosti nespôsobilý na užívanie.
Uznesenie č. 4/XII/17122020
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Sasinkove je neplatné.
Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Uznesenie nebolo schválené.

Nehlasoval: 0

V byte chýba pitná voda, kotol na kúrenie nie je zapojený, chýba expanzná nádrž, nie je
zapojená elektrická sieť.

5. Rôzne
- ZŤP a ZŤPS je zaevidovaných občanov cca 35. Poslanci OZ navrhujú: zakúpiť
darčekový poukaz v hodnote 10 EUR v priebehu mesiaca január – február 2021.
Uznesenie č. 5/XII/17122020
Poslanci OZ sa zhodli na zakúpení darčekových poukazov v hodnote 10 EUR v priebehu
mesiaca január – február 2021 takémuto občanovi.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Dananajová) Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
-

Starostka informovala, že budova MŠ nie je chránená elektronickým systémom
a je potrebné budovu zabezpečiť.
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6. Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, popriala krásne sviatky a ukončila
zasadnutie OZ.

V Sasinkove, dňa 17. 12. 2020

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

--------------------------------Jarmila Dananajová
overovateľka zápisnice

--------------------------------Michaela Paulíková
overovateľka zápisnice

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

Jana Ešmírová
starostka obce
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