Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sasinkove,
konaného dňa 21. 04. 2021 o 17:00 h v KD Sasinkovo – veľká sála
Počet členov OZ - kompletný:
Počet členov OZ – súčasný stav:
Počet prítomných členov OZ:
Starostka obce:
Zapisovateľka:

7
6
6
Jana Ešmírová
Zuzana Ostrovská

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. Upozornenie prokurátora – voľba HK
4. Vyhlásenie voľby kontrolóra obce
5. Ponuka právnych služieb – Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
6. Žiadosť o poskytnutie príspevku – František Kukučka a Darina Kukučková
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Patrik Fulír, Dávid Fulír, Lucia Paulíková
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Eva Danišová
9. Privítanie detí do života nar. 2019 – 2020
10. Rozpočtové opatrenie č. 1
11. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu - TAVOS
12. Cenové ponuky na opravu miestnych komunikácii
13. Záverečná správa - čerpacia skúška – nový vrt HGS-1
14. Voľba zástupcu starostu
15. Finančná komisia
16. Vyrubenie poplatku za TKO 2021 – nezdržiavajúci sa v Sasinkove s TP
17. Rôzne
18. Záver

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Pani starostka Jana Ešmírová otvorila zasadnutie privítaním všetkých prítomných.
Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ (p. Dananajová, p. Koštrna,
p. Paulíková, p. Krišková, p. Jamrich). P. poslankyňa Mihočková je ospravedlnená,
bude meškať 15 min. z pracovných dôvodov. Starostka konštatovala, že OZ je
uznášania schopné. Starostka prečítala body programu. P. poslanec Jamrich a p.
Dananajová navrhujú vymeniť 8. bod s 13-tym.
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Zmenený program:
1. Otvorenie zasadnutia
a)
schválenie programu
b)
voľba návrhovej a mandátnej komisie
c)
menovanie zapisovateľa
d)
voľba overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Upozornenie prokurátora – voľba HK
4. Vyhlásenie voľby kontrolóra obce
5. Ponuka právnych služieb – Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
6. Žiadosť o poskytnutie príspevku – František Kukučka a Darina Kukučková
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Patrik Fulír, Dávid Fulír, Lucia Paulíková
8. Záverečná správa - čerpacia skúška – nový vrt HGS-1
9. Privítanie detí do života nar. 2019 – 2020
10. Rozpočtové opatrenie č. 1
11. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu - TAVOS
12. Cenové ponuky na opravu miestnych komunikácii
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Eva Danišová
14. Voľba zástupcu starostu
15. Finančná komisia
16. Vyrubenie poplatku za TKO 2021 – nezdržiavajúci sa v Sasinkove s TP
17. Rôzne
18. Záver
Uznesenie č. 1/a/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje zmenu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie OZ dňa 21. 04. 2021 – vymenené
poradie bodu 8. s 13-tym.
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. Paulíkovú Michaelu
a za návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/b/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje členov návrhovej a mandátnej komisie: p.
Dananajovú Jarmilu a p. Paulíkovú Michaelu.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Starostka určila za zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú.
Uznesenie č. 1/c/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove berie na vedomie určenie za zapisovateľku p. Zuzanu
Ostrovskú.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla p. Soňu Kriškovú a p. Jamricha Juraja a za
návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/d/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje overovateľov zápisnice p. Soňu Kriškovú a p.
Jamricha Juraja.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
2. Kontrola uznesení
- Na základe uznesenia č. 5/X/07102020 bola zmenená doba nájmu s PD Hlohovec
na 5 rokov a vypustenie z Čl. 7 bod c) a následne zmluva podpísaná s účinnosťou
od 01. 01. 2021.
- Organizácie JDS Sasinkovo a TJ Družstevník obdržali od obce dotáciu vo výške
schválenej OZ uznesením č. 13/XII/07122020.
- Boli zakúpené darčekové poukážky v hodnote 10 EUR pre 43 občanov ZŤP a ZŤPS
na základe uznesenia č. 5/XII/17122020.
- Na základe schváleného zámeru prevodu majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
manž. Janišoví – uznesenie č. 9/X/7102020 prebehol prevod majetku v prospech
manž. Janišových.
Uznesenie č. 2/IV/21042021
OZ v Sasinkove berie na vedomie plnenie vyššie uvedených uznesení.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
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3. Upozornenie prokurátora – voľba HK
Starostka obce, Jana Ešmírová požiadala Okresnú prokuratúru Trnava dňa 4.1.2021,
ktorá vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov, aby preverila zákonnosť voľby HK
v Sasinkove. Z upozornenia prokurátora vyplýva, že v obci Sasinkovo platí právny stav,
že obec nemá právoplatne zvoleného HK. S Upozornením prokurátora boli poslanci
OZ Sasinkovo oboznámení e-mailom 8. 2. 2021.
Uznesenie č. 3/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove:
A. berie na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa 19. 01. 2021.
B. berie na vedomie neplatné uznesenia č. 2/Y/27102020 z dňa 27.10.2020, č.
14/XII/07122020 zo dňa 7.12.2020 a č. 2/XII/17122020 zo dňa 17.12.2020 vrátane
všetkých záverov o voľbe HK uvedených v bodoch 2. a 3. zápisnice zo zasadnutia OZ
v Sasinkove zo dňa 17. 12. 2020.
C. prijíma opatrenia na odstránenie zisteného porušenia aktuálne platnej právnej
úpravy vykonaním nápravy a to uskutočnením novej voľby HK.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
4. Voľba kontrolóra obce
A. Starostka obce predložila poslancom OZ e-mailom návrh podmienok výberového
konania na funkciu HK obce Sasinkovo. Počas tohto bodu prišla p. poslankyňa
Mihočková. OZ v počte 6. OZ sa zaoberalo podmienkami výberového konania
a navrhlo vypustiť „Vítané požiadavky a kritériá“ a doplniť do Kvalifikačné
predpoklady a požiadavky v prvých troch odrážkach „výhodou“.
Uznesenie č. 4/A/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje podmienky výberového konania na funkciu HK obce Sasinkovo s vypustením celé
„Vítané požiadavky a kritériá“ a doplniť „Kvalifikačné predpoklady a požiadavky“ v prvých
troch odrážkach „výhodou“.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
B. Poslanci OZ sa zaoberali dĺžkou pracovného času, ktorú podľa zákona 369/1990
o obecnom zriadení § 18a, ods. 6 určuje obecné zastupiteľstvo. Poslanci určili HK
pracovný úväzok: 6 h týždenne/24 h mesačne, čo činí 0,16 úväzku. OZ Žiada
pružný pracovný čas 24 h/mesiac po dohode so zamestnávateľom.
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Uznesenie č. 4/B/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi obce Sasinkovo 6 h týždenne/24 h
mesačne, čo činí 0,16 úväzku. OZ žiada pružný pracovný čas 24 h/mesiac po dohode so
zamestnávateľom.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
C. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Poslanci OZ určili
deň nástupu HK do pracovného pomeru na: 07. 06. 2021.
Uznesenie č. 4/C/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje deň nástupu HK do pracovného pomeru na: 07. 06. 2021.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
D. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra sú súčasťou prílohy, ktoré poslanci OZ
obdržali e-mailom. Poslanci sa zhodli na spôsobe voľby HK: priame s tajným
hlasovaním.
Uznesenie č. 4/D/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje spôsob voľby HK: voľby priame s tajným hlasovaním.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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E. OZ v Sasinkove podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 18a, ods. 2
vyhlasuje voľbu HK Obce Sasinkovo na deň: 03. 06. 2021
Uznesenie č. 4/E/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
vyhlasuje deň konania voľby HK na 03. 06. 2021.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
F. OZ v Sasinkove po schválení všetkých podmienok, náležitostí a vyhlásení voľby HK
poveruje starostku obce Sasinkovo, aby v termíne podľa zákona 369/1990
o obecnom zriadení § 18a ods. 2, aby zabezpečila zverejnenie vyhlásenia voľby na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 4/F/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
poveruje starostku obce Sasinkovo, aby v termíne podľa zákona 369/1990 o obecnom
zriadení § 18a ods. 2, aby zabezpečila zverejnenie vyhlásenia voľby na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
G. Otváranie obálok
Starostka určila komisiu p. Krišková, p. Koštrna, p. Paulíková, ktorá sa zíde
02.06.2021 o 16:00 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu Sasinkovo, ktorá
skontroluje náležitosti obálok kandidátov.
Uznesenie č. 4/G/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje komisiu na otváranie obálok pri voľbe HK: p. Krišková, p. Koštrna, p. Paulíková.
Stretnutie komisie sa bude konať 02.06.2021 o 16:00 h v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Sasinkovo. Komisia skontroluje náležitosti obálok kandidátov.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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5. Ponuka právnych služieb – Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
Poslanci OZ boli oboznámení s ponukou právnych služieb JUDr. Petra Peružeka.
JUDr. Peružek osobne informoval na pracovnom stretnutí 08. 04. 2021, z akých
služieb sa skladá jeho ponuka, ktorá by sa platila paušálne mesačne. Poslanci sa
ponukou zaoberali.
Uznesenie č. 5/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
neschvaľuje ponuku právnych služieb a uzavretie mandátnej zmluvy s Advokátskou
kanceláriou JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
Hlasovanie:
Za:
4
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.

6. Žiadosť o poskytnutie príspevku – František Kukučka a Darina Kukučková
František Kukučka a Darina Kukučková zaslali na obec žiadosť o príspevok na
osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle § 69 ods. 1 zákona č. 305/2005.
Príspevok sa poskytuje najviac 15 násobku sumy životného minima na nezaopatrené
dieťa, čo činí 98,08 EUR (98,08 x 15 = 1471,20 EUR). Obec poskytuje 30 %
z uvedeného príspevku, čo činí 441,36 EUR/osoba.
Uznesenie č. 6/IV/21042021/A
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje poskytnutie jednorazových finančných prostriedkov na uľahčenie
osamostatnenie sa mladého dospelého a to na zabezpečenie bývania a vecí súvisiacich
s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého v sume 441,36 EUR Františkovi
Kukučkovi.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Uznesenie č. 6/IV/21042021/B
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje poskytnutie jednorazových finančných prostriedkov na uľahčenie
osamostatnenie sa mladého dospelého a to na zabezpečenie bývania a vecí súvisiacich
s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého v sume a 441,36 EUR Darine
Kukučkovej.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
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Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Patrik Fulír, Dávid Fulír, Lucia Paulíková
Poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou na podporu činnosti – motocross, jazdci sú
zaregistrovaní v Slovenskej motorovej federácii. OZ sa zhodlo, že žiadatelia nespĺňajú
požiadavky a nesplnili podmienky VZN o poskytovaní dotácií obce Sasinkovo.
Uznesenie č. 7/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre Patrik Fulír, Dávid Fulír, Lucia
Paulíková.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.

8. Záverečná správa - čerpacia skúška – nový vrt HGS-1
Starostka na požiadanie poslancov oboznámila so záverečnou správou geologickej
úlohy na novom vrte HGS-1. P. starostka informovala, že správa je na ministerstve ŽP
a čaká sa na výsledok. Do diskusie sa zapojil p. Jaroslav Jamrich. Po obdržaní
výsledkov z Ministerstva životného prostredia bude pozvaný p. Kučera, ktorý navrhne
možnosti ďalšieho postupu.

9. Privítanie detí do života nar. 2019 - 2020
P. starostka navrhla pre deti narodené v rokoch 2019 a 2020 s TP v obci Sasinkovo dať
vyhotoviť pamätné listy tak ako je zvykom a zároveň zákonný zástupca dieťaťa by si
od 1. mája 2021 mohol prevziať finančnú hotovosť 20 EUR na Obecnom úrade v
Sasinkove. Počet detí s TP v Sasinkove nar. v r. 2019 – 2020 je 13 detí.
Uznesenie č. 8/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje vyhotoviť pamätné listy pre deti narodené v rokoch 2019 a 2020 v počte 13 ks
a poskytnúť 20 EUR zákonnému zástupcovi dieťaťa v hotovosti na Obecnom úrade
v Sasinkove.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
8

10. Rozpočtové opatrenie č. 1
Poslancom OZ bolo doručená e-mailom úprava rozpočtu k 31. 03. 2021. P. ekonómka
Čiefová oboznámila poslancov s jednotlivými položkami.
Uznesenie č. 9/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 podľa prílohy, ktorá tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
1
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
11. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu – TAVOS
Poslancom OZ bola zaslaná na preštudovanie Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
založeného Nájomnou zmluvou ev. č. zmluvy: 90/2013 – prenájom vrtu HS3. Dohodu
vypracoval právnik z TAVOSU. Prípadné ukončenie nájomného vzťahu je potrebné
schváliť OZ a uznesenie bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody. Na pracovnom
stretnutí 8. 4. 2021 sa poslanci informovali, o čom pojednáva čl. III bod 3 – „strany si
vzájomne vysporiadajú všetky záväzky a pohľadávky, ktoré im na základe Nájomnej
zmluvy vznikli“. Starostka zaslala písomne žiadosť o vyjadrenie sa k vyššie uvedenému
bodu do spoločnosti TAVOS. Odpoveď dostala p. starostka dnes ústne. Ak by bola
ukončená dohoda k 30. 6. 2021, bola by vrátená čiastka 50 % z nájomného za tento
rok. P. Dananjová navrhuje osloviť TAVOS, aby predložili písomne odsúhlasenie
záväzkov a pohľadávok k 30. 4. 2021.
12. Cenové ponuky na opravu miestnych komunikácii
Starostka obce predložila na pracovnom stretnutí cenové ponuky opravu miestnych
komunikácii od firmy Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II, Hlohovec v sume 13 069,20
EUR s DPH, LUCAS-Stav s.r.o., Sokolovce v sume 15 027,84 EUR, Miroslav MIKULEK,
s.r.o., Dvorníky v sume 18 133,55 EUR. Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove navrhuje
stretnutie stavebnej komisie, ktorá dá stanovisko na prerokovanie OZ k ďalšiemu
postupu opravy ciest v Sasinkove.
Uznesenie č. 10/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
navrhuje stretnutie pani starostky so stavebnou komisiou, ktorá dá stanovisko na
prerokovanie OZ k ďalšiemu postupu opravy ciest v Sasinkove.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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13. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Eva Danišová
Na pracovnom stretnutí bola predložená žiadosť p. Evy Danišovej, ktorá užíva obecný
pozemok, má záujem o odkúpenie obecného pozemku na parc. č. 212/11 pod
rodinným domom, ktorého je vlastníkom a časťou dvoru vo výmere cca 500 m2. Po
odsúhlasení OZ s predajom s osobitným zreteľom, bude vyhotovený GP, zmluva
a oplotenie pozemku na náklady žiadateľky. Pozemok bude vymeraný tak, aby bola
zachovaná prístupová cestu k vrtu, max. však 1 m od rodinného domu súp. č. 281.
Stavebná komisia bude prítomná pri zameriavaní pozemku geodetom. P. Danišová je
povinná oznámiť na obec Sasinkovo termín vytyčovania hranice geodetom. Obec
stanoví aktuálnu cenu pozemku na základe odborného stanoviska. OZ sa zaoberalo
žiadosťou. Starostka preverí, či sa zmestí šírka prístupovej cesty k vrtu. OZ je naklonené
k odpredaju pozemku pod nehnuteľnosťou, ostatná plocha sa upresní.
Uznesenie č. 11/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
je naklonené k odpredaju pozemku pod nehnuteľnosťou na parc. č. 212/11 pod rodinným
domom, ostatná plocha sa upresní. Presná výmera pozemku bude určená vytýčením hraníc
geometrickým plánom so zachovaním prístupovej cesty k vrtu vodného zdroja. Pri zameraní
bude prítomná stavebná komisia so starostkou.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
14. Voľba zástupcu starostu
Doplňujúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí z 3. 10. 2020, sa doplnili 2 poslanci.
Aktuálny počet poslancov je 6 z celkového počtu 7. Kvôli pandemickej situácii COVID
19 a neúplnému zastupiteľstvu, zástupca starostu nebol zvolený.
Predchádzajúci zástupca starostky – Milan Fančovič - sa vzdal mandátu poslanca
a zástupcu starostky 17. 12. 2019. Podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, §
13b, ods. 1: „Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné
obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak
neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len
poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá
zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania
zástupcu starostu.“ Podľa 13b, ods. 3: „Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu
určenom starostom v písomnom poverení.“
Na základe horeuvedeného zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení vyzvala starostka
poslancov OZ, aby predložili návrh na zástupcu starostu. P. poslanec Jamrich navrhol
p. poslankyňu Mgr. Paulíkovú Michaelu. Za návrh dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 12/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
zvolilo za zástupcu starostu Mgr. Paulíková Michaelu.
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Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
15. Finančná komisia
Finančná komisia dáva stanoviská OZ a spolupracuje s hlavným kontrolórom, ale nemá
práva HK. Predsedu a členov komisie volí OZ z radov poslancov a občanov obce
Sasinkovo podľa návrhov poslancov OZ tak, aby členmi komisie boli odborníci z radov
poslancov a odborníci z radov občanov. Návrh činnosti FK je potrebné schváliť na
zasadnutí OZ. P. poslanec Jamrich navrhuje prerokovať bod na budúcom
zastupiteľstve.
16. Vyrubenie poplatku za TKO 2021 – nezdržiavajúci sa v Sasinkove s TP
Pri spracovaní daní z nehnuteľností a miestneho poplatku za TKO bolo zistené, že
niektorí obyvatelia s TP v obci Sasinkovo sa v nej vôbec nezdržujú a nie je známe, na
akej adrese sa zdržujú. Obec neobdržala žiadosti o odpustení poplatku. Jedná sa o:
1. Matušňák Kristián, Sasinkovo 279 – doručiť na 279
2. Matušňák Niko, Sasinkovo 279 - doručiť na 279
3. Matušňák Anton, Sasinkovo 304
4. Matušnáková Emília, Sasinkovo 304
5. Matušňáková Patrícia, Sasinkovo 304
6. Bihariová Vivien, Sasinkovo 304
7. Holík Erik, Sasinkovo
8. Monček Stanislav, Sasinkovo 138
9. Mončeková Helena, Sasinkovo 138
10. Monček Dominik, Sasinkovo 138
11. Mončeková Saskia, Sasinkovo 138
12. Černický Miroslav, Sasinkovo
13. Juríková Renáta, Sasinkovo 49
OZ navrhuje, že z dôvodu dlhodobého nezdržiavania sa uvedených občanov na území
obce Sasinkovo, sa vyrubenie poplatkov za TKO uvedeným občanom na rok 2021
odpúšťa.
Uznesenie č. 13/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
sa uznieslo, že z dôvodu dlhodobého nezdržiavania sa v obci uvedených občanov sa
vyrubenie poplatkov za TKO uvedeným občanom na rok 2021 odpúšťa.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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17. Rôzne
- A) Tlačiareň – starostka oboznámila poslancov OZ s nefunkčnou tlačiarňou, je
potrebné kúpiť novú. Predložila cenovú ponuku na nákup novej, alebo leasing
tlačiarne. Jednalo by sa o farebnú tlač, formát A4-A3. Poslanec Jamrich požaduje
predložiť 3 cenové ponuky.
-

B) Binder – voda - havária – p. Binder pri odpisovaní vody zistil, že má poruchu
a svojej strane potrubia a hadica je poškodená a vyteká. Zistil, že má spotrebu 524
m3. Poslanci OZ boli oboznámení so situáciou a zaoberali sa, či p. Binder bude
hradiť spotrebu vody v plnej výške. P. poslankyňa Paulíková navrhuje, aby si p.
Binder zaplatil polovicu m3. Poslanci sa zhodli, že p. Binder uhradí polovicu
spotrebovanej vody, čo činí 131 EUR. Starostka za návrh dala hlasovať.

Uznesenie č. 14/IV/21042021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje, že p. Binder uhradí polovicu spotrebovanej vody, čo činí 131 EUR.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
-

C) Technické zabezpečenie – postavenie Mája
Starostka informovala, že je potrebné dodržiavať tradície a preto poprosila
poslancov o postavenie Mája pred KD a zabezpečenia materiálu: stužky a zelený
Máj. Stužky zakúpi p. poslankyňa Krišková a o zelený Máj a postavenie Mája sa
postarajú p. poslanec Koštrna a p. poslanec Jamrich.

-

D) Ohlásenie stavu vody – Juraj Jamrich, č. d. 351
Starostka opätovne požiadala p. poslanca Jamricha o nahlásenie stavu vodomeru,
nakoľko všetci občania si splnili svoju povinnosť a nie je možné vykonať
Vyúčtovanie vody. P. poslanec prisľúbil, že stav vodomeru pošle, čo najskôr.

-

E) P. poslancovi Jamrichovi boli ponúknuté fa k nahliadnutiu: Fa za MŠ Sasinkovo,
fa Lenghart, fa Šipka Jozef, ktoré požadoval. P. poslanec sa vyjadril, že je veľa
hodín a bod navrhuje presunúť do budúceho stretnutia OZ.

-

F) Prípojka – p. Danišovej – č. d. 159
Starostka informovala o rozšírení vodovodu a zriadení vodovodnej prípojky
k Danišovým č. d. 159.

-

G) Plánované rozvody vody a uloženie elektrického kábla na cintoríne
Starostka oboznámila poslancov OZ s cenou prác.
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-

H) P. Koštrna – ochranné pásmo trafostanice.
Starostka upozornila p. Koštrnu, že má zložené palivové drevo v ochrannom
pásme trafostanice. Požiadala ho o nápravu. Poslanec prisľúbil nápravu.

-

I) P. Dananajová navrhuje, aby sa ľudia prihlásili, ktorí nemajú kryt-šialku na
prípojke vody.

-

J) Výzva na podanie daňového priznania – Martina Srnka Páleníková
Keďže sa v nehnuteľnosti, č. d. 342 nachádza sídlo firmy FINAL REAL s.r.o. od
8/2017, konateľmi sú Mgr. Paulíková Michaela, Kollár Andrej, Srnka Miroslav,
Obec Sasinkovo neeviduje žiadne priznanie k dani z nehnuteľnosti –
podnikateľská plocha od roku 2018. Napriek písomnej výzve na podanie priznania
dňa 12. 1. 2021 Obec Sasinkovo neobdržala priznanie k dani z nehnuteľnosti. Na
pracovnom stretnutí dňa 08. 04. 2021 boli poslanci OZ oboznámení so situáciou.
Do dnešného zasadnutia nedošlo k náprave, Obec Sasinkovo má právo pristúpiť
k vyrubeniu pokuty.
K) P. Löffler Michal navrhol, aby bol priestor pre občanov a mohli písať starostovi.
Táto platforma je nezávislá od obecnej webovej stránky. Starostka požiadala
navrhovateľa o súčinnosť.

V Sasinkove, dňa 21. 04. 2021

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

--------------------------------Soňa Krišková
overovateľka zápisnice

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

13

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

