Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sasinkove,
konaného dňa 09. 06. 2021 o 17:00 h v KD Sasinkovo – veľká sála
Počet členov OZ:
Počet prítomných členov OZ:
Starostka obce:
Zapisovateľka:

7
7
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. Správa predsedu MVK - výsledok volieb, odovzdanie osvedčenia
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleného poslanca OZ,
5. Záverečný účet obce Sasinkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
6. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020
7. Správa stavebnej komisie obce Sasinkovo – MK
8. Žiadosť – hrobové miesta – Darina Slížiková
9. Cenová ponuka – webová stránka obce
10. Cenová ponuka – MŠ – oprava vodovodných rozvodov
11. Cenová ponuka – nákup tlačiarne
12. AB-STAV – oprava domu smútku
13. Letná športová akcia
14. Rôzne - diskusia
15. 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. Mihočková). Starostka konštatovala, že OZ je uznášania
schopné. Starostka prečítala body programu a doplnila bod „Odvolanie sa k výmeru
vody – Binderoví“ za 4. bod programu a za program dala hlasovať v takomto poradí:
1. Otvorenie zasadnutia
a)
schválenie programu
b)
voľba návrhovej a mandátnej komisie
c)
menovanie zapisovateľa
d)
voľba overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Správa predsedu MVK - výsledok volieb, odovzdanie osvedčenia
1

4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleného poslanca OZ,
5. Odvolanie sa k výmeru vody – Binderoví
6. Záverečný účet obce Sasinkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
7. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020
8. Správa stavebnej komisie obce Sasinkovo – MK
9. Žiadosť – hrobové miesta – Darina Slížiková
10. Cenová ponuka – webová stránka obce
11. Cenová ponuka – MŠ – oprava vodovodných rozvodov
12. Cenová ponuka – nákup tlačiarne
13. AB-STAV – oprava domu smútku
14. Letná športová akcia
15. Rôzne - diskusia
16. Záver
Uznesenie č. 1/a/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje body programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie OZ dňa 09. 06. 2021 a doplnený
v znení viď vyššie.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Návrhová a mandátna komisia formuluje uznesenia OZ. Počas tohto bodu prišiel p.
Jamrich Juraj. Do návrhovej a mandátnej komisie p. starostka navrhla poslancov p.
Jamricha Juraja a p. Koštrnu Dávida a za návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/b/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje členov návrhovej a mandátnej komisie: p.
Jamricha Juraja a p. Koštrnu Dávida.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Starostka určila za zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú.
Uznesenie č. 1/c/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove berie na vedomie určenie za zapisovateľku p. Zuzanu
Ostrovskú.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
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Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla p. Michaelu Paulíkovú a p. Soňu Kriškovú
a za návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/d/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje overovateľov zápisnice p. Michaelu Paulíkovú
a p. Soňu Kriškovú.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
2. Kontrola uznesení
- Na základe uznesenia č. 4/A-G/IV/21042021 bola vyhlásená voľba kontrolóra.
Nakoľko neboli doručené žiadne obálky kandidátov na pozíciu hlavného
kontrolóra, bude potrebné vyhlásiť novú voľbu HK.
- Uznesením č. 6/IV/21042021/A-B boli schválené a odoslané finančné prostriedky
súrodencom Darine a Františkovi Kukučkovi.
- K uzneseniu č. 7/IV/21042021 bola zaslaná odpoveď Patrikovi a Dávidovi
Fulírovým a Lucii Paulíkovej.
- K uzneseniu č. 8/IV/21042021 boli vyhotovené pamätné listy pre deti narodené
v rokoch 2019 a 2020.
- K uzneseniu č. 10/IV/21042021 – oprava miestnych komunikácii – sa stretla
stavebná komisia, ktorá predložila správu o obhliadke MK.
- K uzneseniu č. 11/IV/21042021 – bola zmeraná najužšia časť pozemku od domu č.
281 k plotu manž. Janišových. Zistená vzdialenosť je 7,5 m. Potrebná šírka
komunikácie je 5,5 m.
- K uzneseniu č. 12/IV/21042021 – zástupca starostu – bolo odovzdané poverenie
na zastupovanie v neprítomnosti starostu.
Uznesenie č. 2/VI/09062021
OZ v Sasinkove berie na vedomie plnenie vyššie uvedených uznesení.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
3. Správa predsedu MVK - výsledok volieb, odovzdanie osvedčenia
O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí – poslanca obecného zastupiteľstva
- informovala prítomných predsedkyňa miestnej volebnej komisie Volieb do orgánov
samosprávy obcí, konaných dňa 15. 05. 2021 - p. Anna Miklovičová. Predniesla
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výsledky volieb a odovzdala zvolenému kandidátovi osvedčenie o zvolení za poslanca
obecného zastupiteľstva v Sasinkove:
1. Ing. Tomáš Jamrich
26 hlasov
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu
Pani starostka prečítala sľub a poslanec potvrdil sľub podpisom pod text sľubu
napísaného na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený.
Uznesenie č. 3/VI/09062021
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
Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

5. Odvolanie sa k výmeru vody – Binderoví
Manželom Binderovým vznikla havária, ktorou sa poslanci OZ zaoberali na
predchádzajúcom zasadnutí OZ 21. 04. 2021, kde sa uzniesli, že manželia Binderoví
zaplatia polovicu vytečenej vody. Manželia doručili 08. 06. 2021 odvolanie sa k výmeru
vody, kde uvádzajú, že im nebol vymenený vodomer v zákonom stanovenej lehote – 5
rokov a majú pochybnosti o jeho správnom fungovaní. P. poslankyňa Paulíková
oboznámila poslancov, že podľa zákona 142/2000 o metrológii a podľa Vyhlášky č.
210/2000 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o meradlách
a metrologických kontrolách, sa majú obecné vodomery meniť každých 5 rokov. Preto
OZ navrhuje zrušiť predchádzajúce uznesenie a manželom Binderovým spriemerovať
spotrebu vody od roku 2009 do roku 2020. Priemer uviesť do vyúčtovania vody za rok
2021. P. poslankyňa Dananajová navrhuje riešiť tento problém komplexne. Poslanci OZ
sa zhodli na postupnej výmene všetkých vodomerov v obci. P. starostka súhlasí a žiada
o odsúhlasenie finančných prostriedkov na výmenu vodomerov, výmena vodomerov
by sa realizovala po uliciach.
Uznesenie č. 4/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje
spriemerovať spotrebu vody od roku 2009 do roku 2020 manž. Binderových č. d. 111,
priemer uviesť do vyúčtovania vody za rok 2021. Zároveň OZ ruší uznesenie č.
14/IV/21042021.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
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6. Záverečný účet obce Sasinkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Starostka obce informovala OZ, že bol záverečný účet vypracovaný, prekontrolovaný
audítorom a následne zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli. Poslanci sa s návrhom
Záverečného účtu za rok 2020 zaoberali. Materiál bol zaslaný elektronicky
s pozvánkou. P. poslankyňa Dananajová a p. poslankyňa Mihočková mali výhrady, že
im chýbajú fyzicky podklady a čím sa im zle vyjadruje k Záverečnému účtu. P.
ekonómka oboznámila OZ, že Záverečný účet má schválený audítorom. P. Dananajová
prečítala, zo správy audítora: „audítor I. Adamovič nezodpovedá za vady, ktorých
príčinou sú nedostatky v podkladoch a iných materiáloch odovzdaných dodávateľovi
odberateľom.“ P. poslankyňa Paulíková upozornila na numerické chyby. OZ má
výhrady, že záverečný účet nie je skontrolovateľný. Chýba hlavný kontrolór alebo
finančná komisia. Starostka dala hlasovať za schválenie záverečného účtu.
Uznesenie č. 5/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 s výhradami, že
záverečný účet obce Sasinkovo nie je skontrolovateľný. Chýba hlavný kontrolór alebo
finančná komisia.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

7. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020
OZ bolo informované o výške prebytku rozpočtového hospodárenia obce. OZ sa
zhodlo, že použitie prebytku hospodárenia zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a, b
zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použije na tvorbu rezervného
fondu v plnej výške, t. j. 28 267,96 EUR. Starostka dala za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 6/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu
rezervného fondu v plnej výške, t. j. 28 267,96 EUR.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
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8. Správa stavebnej komisie obce Sasinkovo – MK
Starostka požiadala predsedu stavebnej komisie, aby predniesol správu o stave
a návrhu riešení MK v obci Sasinkovo. P. poslankyňa Dananajová oboznámila
poslancov s jednotlivými časťami obhliadky.
1. Obhliadka MK pri p. Rybovi č. d. 167 – poslanci súhlasia s navrhovaným riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
2. Obhliadka MK pri p. Slížikovi Ľubomírovi č. d. 169 – poslanci súhlasia
s navrhovaným riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
3. Obhliadka MK pri p. Surkošovej Anne – poslanci súhlasia s navrhovaným
riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
4. Obhliadka MK pri p. Paulíkovej Monike, č. d. 225 – poslanci súhlasia
s navrhovaným riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
5. Obhliadka MK pri p. Kukučkovej č. d. 234 – poslanci súhlasia s navrhovaným
riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
6. Obhliadka MK pri p. Repkovi Jaroslavovi č. d. 262 – poslanci súhlasia
s navrhovaným riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
7. Obhliadka MK pri p. Ubárovi Michalovi č. d. 71 – poslanci berú na vedomie
navrhované riešenie a doručenie GP p. Ubárom.
Hlasovanie:
Za:
7
8. Obhliadka MK pri p. Dananajovi Jurajovi č. d. 318 – poslanci súhlasia
s vypracovaním projektu na vybudovanie nových rigolov s prekrytím a oslovením
projektantov.
Hlasovanie:
Za:
7
9. Obhliadka MK pri p. Vaškovičovej Silvii č. d. 110 – poslanci súhlasia s
navrhovaným riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
10. Obhliadka MK pri p. Nagyovej – poslanci súhlasia s navrhovaným riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
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11. Divoká skládka za PD Hlohovec - poslanci súhlasia s navrhovaným riešením.
Hlasovanie:
Za:
7
P. poslankyňa Paulíková predložila ďalšie miesta na riešenie: rigol pred vstupným mostom do
obce, vjazd pred Löfflerovými. Poslanci sa zaoberali komplexne problémom miestnych
komunikácii. P. Tomáš Jamrich poukázal na fakt, že cesty v obci sú poškodené nadmerným
prejazdom ťažkých strojov. P. Mihočková navrhuje zmapovať stav všetkých MK v celej obci. OZ
diskutovalo o čiernej skládke. P. starostka informovala poslancov, že sa jedná o škridly a tehly,
ktoré PD dáva ako podklad na vjazdy do obce, ktoré následne zasypáva hlinou. Táto skládka
patrí miestnemu PD a týmto materiálom si PD spevňuje komunikáciu. OZ riešilo daný problém
a p. Dananajová navrhuje zistiť, kto je vlastníkom pozemku, na ktorom sa táto skládka
nachádza.
Uznesenie č. 7/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
navrhuje zobrať na vedomie stanovisko stavebnej komisie. OZ žiada starostku osloviť
projektantov na vypracovanie cenových ponúk k návrhu projektovej dokumentácie
k bodom 1., 7., 8., 9. 10. a opravy miestnych komunikácii a zároveň žiada o vypracovanie
stanoviska zástupcu TTSK k MK. Poslanci žiadajú prizvať stavebnú komisiu pri spolupráci
s projektantom pri obhliadke MK. OZ žiada vyriešiť bod 11, žiada o stanovisko PD
Hlohovec a o zistenie, kto je majiteľom pozemku, na ktorý sa vyváža stavebný odpad.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.

9. Žiadosť – hrobové miesta – Darina Slížiková
Na obecný úrad bola doručená žiadosť, ktorú poslanci obdržali e-mailom. Poslanci OZ
sa zhodli, že sa postupovalo podľa zákona a zmluva je uzavretá v súlade so zákonom.
Jedná sa o rodinnú záležitosť, ktorú je potrebné si vyriešiť v rodine.
Uznesenie č. 8/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
sa zhodlo, že sa postupovalo podľa zákona a zmluva je uzavretá v súlade so zákonom. Jedná
sa o rodinnú záležitosť, ktorú je potrebné si vyriešiť v rodine.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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10. Cenová ponuka – webová stránka obce
Pani starostka predložila poslancom cenové ponuky na novú webovú stránku obce,
ktorá musí spĺňať zákonné náležitosti. Poslanci vyberali z 3 ponúk. Poslanci sa
ponukami zaoberali a navrhujú, aby konkrétne funkcionality stránky obce boli
odprezentované a odsúhlasené OZ na pracovnom stretnutí. Taktiež sa zaoberali
financovaním CP. Na dohodnutom pracovnom stretnutí sa následne dorieši webová
stránka MŠ, jej tvorba a financovanie sa zaradí do budúcoročného rozpočtu.
Uznesenie č. 9/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje cenovú ponuku fi Weby Group a žiada, aby konkrétne funkcionality stránky boli
odprezentované a odsúhlasené OZ na pracovnom stretnutí.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
11. Cenová ponuka – MŠ – oprava vodovodných rozvodov
P. starostka predložila poslancom cenové ponuky na opravu vodovodných rozvodov
MŠ Sasinkovo. Poslanci sa problémom vodovodných rozvodov v MŠ zaoberali. P.
poslanec J. Jamrich informoval OZ o obhliadke MŠ, ktorú vykonal spolu s odborníkom
a zistil, že pri rekonštrukcii umyvárky v roku 2020 neboli vôbec vymenené rozvody
Poslanci mali voči danej rekonštrukcii, objednávke a zaplatenej faktúre výhrady. P.
Dananajová žiada k nahliadnutiu objednávku, ktorá bola vytvorená. P. poslanec
Jamrich Juraj navrhuje, aby sa rekonštrukcia MŠ riešila komplexne. Pani ekonómka
oboznámila poslancov, že v roku 2019 OZ schválilo rozpočet MŠ na rok 2020. Keďže p.
riaditeľka MŠ má právnu subjektivitu a schválený rozpočet, rozhoduje o rozpočte aj
o prípadných presunoch. P. poslanec Juraj Jamrich požiadal o predloženie faktúry za
rekonštrukciu. Následne si ju poslanci preštudovali. P. Juraj Jamrich ako predseda
stavebnej komisie oboznámil OZ, že v danej faktúre sa nenachádza položka výmeny
rozvodov. P. Dananajová sa informovala o výške preplatenej škody poisťovňou, činí cca
1 900 €. Nasledovala diskusia o výzvach na dotácie a potrebnom projekte na
rekonštrukciu MŠ. P. Juraj Jamrich opätovne vyslovil názor, že MŠ treba riešiť
komplexne. Žiada, aby pri tvorbe projektu bola prítomná Komisia výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a verejného poriadku.
Uznesenie č. 10/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
žiada p. starostku vypracovať komplexný návrh rekonštrukcie MŠ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

7
0
8

Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
12. Cenová ponuka – nákup tlačiarne
Starostka predložila poslancom cenové ponuky na nákup novej tlačiarne. Poslanci sa
zaoberali parametrami tlačiarne. P. Tomáš Jamrich má námietky k cene tlačiarne.
Urobil si p. Juraj Jamrich prieskum trhu a zistil, že kvalitná tlačiareň sa dá zakúpiť za
oveľa nižšiu sumu. P. Dananajová súhlasí so zakúpením tlačiarne, ktorá by spĺňala
potrebné atribúty a zároveň bola cenovo výhodná. OZ navrhuje zakúpenie A3 farebnej
laserovej tlačiarne v rámci schváleného rozpočtu.
Uznesenie č. 11/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje zakúpenie A3 farebnej laserovej tlačiarne v rámci schváleného rozpočtu.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
13. AB-STAV – oprava domu smútku
Poslanci sa opätovne zaoberali prácami na dome smútku. Práce boli vykonané zo
strany zhotoviteľa z vlastnej iniciatívy a preto OZ navrhuje doriešiť danú situáciu s ABSTAVOM. Poslanci nesúhlasia, aby sa zaplatili práce naviac.
Uznesenie č. 12/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
opätovne neschvaľuje práce naviac, nakoľko neboli objednané ani odsúhlasené zástupcom
obce.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
14. Letná športová akcia
Poslanci sa zaoberali termínom na zorganizovanie letnej akcie. Do úvahy pripadá
termín 21. 8. 2021. Poslanci OZ sa stretnú a zadelia si konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 13/VI/09062021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje
termín na uskutočnenie letnej akcie na dňa 21. 8. 2021 a zadelení konkrétnych úloh.
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Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
15. Rôzne – diskusia
- Keďže sa použie prebytok hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu,
P. Paulíková navrhla do budúcnosti použiť časť prebytku na zakúpenie a výmenu
vodomerov. P. Juraj Jamrich navrhuje dať vypracovať 3 cenové ponuky na výmenu
vodomerov a po odsúhlasení 1 cenovej ponuky uhradiť potrebnú sumu
z rozpočtu, prípadný zvyšok hradiť z rezervného fondu. P. Koštrna navrhuje
s výmenou vodomerov súčasne riešiť aj hlavné uzávery na cestách,
- p. poslankyňa Paulíková navrhuje, aby bola zaradená fi MihoTrans na vývoz
cintorínskeho odpadu,
- p. poslankyňa Paulíková oboznámila OZ so sťažnosťou p. Dingu, následne sa
poslanci zaoberali kosením v obci a zvážaním kôp trávy,
- poslanci OZ navrhujú zasadnutie OZ s vyhlásením voľby hlavného kontrolóra obce
na budúcu stredu 16. 06. 2021 o 17:00 hod.,
- starostka poďakovala p . Koštrnovi za lavičku, ktorú vyrobil a umiestnil pri hornej
zastávke,
- poslanci sa zaoberali nedostatkom vody.
- P. poslanec Tomáš Jamrich žiada OcÚ o riadne vyhlasovanie zasadnutí OZ
miestnym rozhlasom,
- Starostka informovala OZ o zákaze vstupu psov na cintorín.
16. Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť.
V Sasinkove, dňa 09. 06. 2021

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

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

--------------------------------Jana Ešmírová
starostka obce
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--------------------------------Mgr. Michaela Paulíková
overovateľka zápisnice

