Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sasinkove,
konaného dňa 27. 09. 2021 o 16:30 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. Odkúpenie obecného pozemku – Matej Krajný, Bojničky 90
4. Odkúpenie obecného pozemku – Grňoví, Bojničky 425
5. Zámena pozemkov – Rebro Zdeno, Bratislava
6. Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostat. mladého dospelého – Kukučka Ján
7. Úprava rozpočtu
8. Cenové ponuky – rekonštrukcia spevnených odvodňovacích rigolov v obci Sasinkovo
9. Rôzne - diskusia
10. Záver

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Pani starostka Jana Ešmírová otvorila zasadnutie privítaním všetkých prítomných.
Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci OZ. Neprítomný: Ing. Juraj
Jamrich. Starostka konštatovala, že OZ je uznášania schopné. Starostka prečítala body
programu. P. poslankyňa Dananajová doplnila bod programu „Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra obce“ pred bod 9. Rôzne, bod „Rôzne“ je doplnený o požiadavky
poslanca Ing. Juraja Jamricha zaslané e-mailom a za program dala p. starostka
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.
Odkúpenie obecného pozemku – Matej Krajný, Bojničky 90
4.
Odkúpenie obecného pozemku – Grňoví, Bojničky 425
5.
Zámena pozemkov – Rebro Zdeno, Bratislava
6.
Žiadosť o poskyt. príspevku na osamost. mladého dospelého – Kukučka Ján
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7.
8.
9.
10.
11.

Úprava rozpočtu
Cenové ponuky – rekonštrukcia spevnených odvodňovacích rigolov v obci
Sasinkovo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 1/a/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove schvaľuje body programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie OZ dňa 27. 09. 2021 + doplnený
o bod „Voľba kontrolóra obce“, bod „Rôzne“ je doplnený o požiadavky poslanca Ing.
Juraja Jamricha zaslané e-mailom.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
Návrhová a mandátna komisia formuluje uznesenia OZ. Do návrhovej a mandátnej
komisie p. starostka navrhla poslancov p. Jamricha Tomáša a p. Gabrielu Mihočkovú a za
návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/b/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje členov návrhovej a mandátnej komisie: p.
Tomáša Jamricha a p. Gabrielu Mihočkovú.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
Starostka určila za zapisovateľku zápisnice Zuzanu Ostrovskú.
Uznesenie č. 1/c/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove berie na vedomie určenie za zapisovateľku p. Zuzanu
Ostrovskú.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
2

Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla p. Dávida Koštrnu a p. Jarmilu Dananajovú
a za návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 1/d/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove určuje overovateľov zápisnice p. Dávida Koštrnu a p.
Jarmilu Dananajovú.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
2. Kontrola uznesení
- Na základe uznesenia č. 2/A-G/VI/28062021 bola vyhlásená voľba kontrolóra.
Nakoľko neboli doručené žiadne obálky kandidátov na pozíciu hlavného
kontrolóra, bude potrebné vyhlásiť novú voľbu HK.
- K uzneseniu č. 4/VI/09062021 – vodomer Binderoví – prebehla výmena
vodomeru v mesiaci jún 2021, spotreba vody bola vyúčtovaná podľa uznesenia.
- K uzneseniu č. 7/VI/09062021 - v priebehu mesiaca júl 2021 sa stretla stavebná
komisia, starostka a projektant, kde bol projektant oboznámený so stavom
rigolov a miestnych komunikácií, požiadali sme ho o návrh riešenia.
- Na základe uznesenia č. 9/VI/09062021 – boli podpísané zmluvy s Weby Group.
Uznesenie č. 2/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo 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.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
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3. Odkúpenie obecného pozemku – Matej Krajný, Bojničky 90
Obec Sasinkovo obdržala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa
pozdĺž parcely č. 219/2, na ktorom je novostavba. Účelom kúpy je výstavba oporného
múru a oplotenia k rodinnému domu. Od tohto bodu je prítomný p. poslanec Jamrich
Juraj. P. poslankyňa Dananajová navrhuje získať podrobnejšie informácie: napr. trasa
obecného vodovodu a posunúť žiadosť na stavebnú komisiu.
Uznesenie č. 3/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove presúva bod „Odkúpenie obecného pozemku –
Krajný“ - k budúcemu zastupiteľstvu s tým, že sa medzitým stretne stavebná komisia
a posúdi danú žiadosť na mieste aj s majiteľom pozemku.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
4. Odkúpenie obecného pozemku – Grňoví, Bojničky 425
Obec Sasinkovo obdržala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa
pozdĺž parcely č. 219/14, na ktorom je novostavba. Účelom kúpy je zväčšenie
priestoru medzi domom a hranicou pozemku na výstavbu vstupného schodiska
a výstavba oplotenia rodinného domu. OZ navrhuje rovnaký postup ako
v predchádzajúcom bode.
Uznesenie č. 4/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove presúva bod „Odkúpenie obecného pozemku –
Grňoví“ - k budúcemu zastupiteľstvu s tým, že sa medzitým stretne stavebná komisia
a posúdi danú žiadosť na mieste aj s majiteľom pozemku.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
5. Zámena pozemkov – Rebro Zdeno, Bratislava
Obec Sasinkovo obdržala žiadosť o zámenu obecného pozemku s pozemkom
v súkromnom vlastníctve nachádzajúceho sa pozdĺž parcely č. 536/4. Jedná sa o 43 m2
v súkromnom vlastníctve, ktoré siahajú až do cesty. 16 m2 je vo vlastníctve obce.
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Poslanci navrhujú, aby sa stretla stavebná komisia a mohla sa prerokovať situácia na
mieste s majiteľom – p. Rebrom.
Uznesenie č. 5/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove presúva bod „Zámena pozemkov – Rebro Zdeno“
k budúcemu zasadnutiu OZ a navrhuje, aby sa stretla stavebná komisia a mohla sa
prerokovať situácia na mieste priamo s majiteľom - p. Rebrom.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................

6. Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostat. mladého dospelého – Kukučka Ján
Ján Kukučka zaslal na obec Sasinkovo 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. Obec poskytuje 30 %
z uvedeného príspevku, čo činí 448,02 EUR/osoba.
Uznesenie č. 6/IX/27092021
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 448,02 EUR Jánovi
Kukučkovi.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................

7. Úprava rozpočtu – návrh
Starostka obce oboznámila prítomných s rozpočtovými opatreniami.
A. Úprava rozpočtu v príjmovej aj vo výdavkovej časti účelovo určených prostriedkov zo
štátneho rozpočtu:
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Príjmy:
Funkčná Ekonomická
klasifikácia klasifikácia
312011

Suma
rozpočtovaných
príjmov v €

Slovné
označenie

Zníženie zvýšenie

transfer Covid

Suma po
presune

6 785

6 785

SPOLU:
Výdavky:

Funkčná Ekonomická
klasifikácia klasifikácia
07.4.0.0
Spolu:

630

Slovné
označenie

Suma
rozpočtovaných
výdavkov v €

tovary a služby

0

Zníženie zvýšenie

Suma po
presune

6 785
6 785

OZ žiada o predloženie položkového čerpania covidových financií – príjmy a výdavky.
B. Úprava rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti z Trnavského samosprávneho kraja –
Centrálny krízový fond - na základe schválenej žiadosti o dotáciu „Preventívne
opatrenia pred krízovými udalosťami“:
Úprava rozpočtu k 30.09.2021
ŠR
Príjmy:
Funkčná Ekonomická
klasifikácia klasifikácia
322006

Slovné
označenie

Suma
rozpočtovaných
príjmov v €

Zníženie zvýšenie

transfer z
rozpočtu TTSK

Suma po
presune

3 000

3 000

SPOLU:
Výdavky:
bežné
Funkčná Ekonomická
klasifikácia klasifikácia

Slovné
označenie

Suma
rozpočtovaných
výdavkov v €

04.5.1.

635006111

údržba miest.
komunikácii

0

04.5.1.

635006

údržba miest.
komunikácii

14 000

Spolu:

Zníženie zvýšenie

Suma po
presune

3 000
5 200
5200

3 000

Kapitálové
výdavky
Funkčná Ekonomická
klasifikácia klasifikácia

Slovné
označenie

Suma
rozpočtovaných
výdavkov v €
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Zníženie zvýšenie

Suma po
presune

06.04.0.0

717001

06.03.0.0
05.01.0.0

717001
717001

Verejné
osvetlenie cintorín
vodovodné prípojky

zberné miesto

0
4 157
0

5 200
660
660

C. Úprava rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu – presun bežných finančných
prostriedkov z údržby miestnych komunikácii na kapitálové výdavky – verejné
osvetlenie cintorína.
Na cintoríne bola prevedená predpríprava na rozšírenie verejného osvetlenia –
pokládka el. kábla v sume 1100 EUR. Obecný úrad priebežne uzatvára zmluvy
o prenájme existujúcich hrobových miest a vyberá poplatok za tento nájom, čo tvorí
príjem obce, doteraz približne 1950 EUR. Doteraz je uzavretých približne 270 zmlúv. V
zmluve sa Obec ako správca zaväzuje zabezpečiť úhrady investičných a neinvestičných
nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska.
Podľa názoru Ing. Jamricha Juraja, ide o porušenie rozpočtových pravidiel pri pokládke
el. kábla v hodnote 1100 EUR. Ing. Tomáš Jamrich a Ing. Juraj Jamrich navrhujú zosobniť
starostke pokládku elektrického kábla na cintoríne v hodnote 1100 EUR, nakoľko
pokládka podľa ich názoru mala byť schválená obecným zastupiteľstvom.
D. Úprava rozpočtu v rámci schváleného kapitálového rozpočtu – presun z položky
„vodovodné prípojky“ na položku „zberné miesto“. Vyvstala potreba vyhotovenia ešte
ďalšieho paré projektu „Zberné miesto“ pri vybavovaní stavebného povolenia.
Uznesenie č. 7/IX/27092021
A. Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
berie na vedomie úpravu rozpočtu v sume EUR 6 785 v príjmovej aj vo výdavkovej
časti účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
B. Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
berie na vedomie transfer z Trnavského samosprávneho kraja – Centrálny krízový
fond - na základe schválenej žiadosti o dotáciu „Preventívne opatrenia pred krízovými
udalosťami“ v príjmovej aj výdavkovej časti v sume 3 000 EUR.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
7

Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
C. Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
neschvaľuje presun 5 200 EUR v rámci schváleného rozpočtu – presun bežných
finančných prostriedkov z údržby miestnych komunikácii na kapitálové výdavky –
verejné osvetlenie cintorína.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
D. Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 660 EUR v rámci schváleného
kapitálového rozpočtu – presun z položky „vodovodné prípojky“ na položku „zberné
miesto“.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
8. Cenové ponuky – rekonštrukcia spevnených odvodňovacích rigolov v obci
Sasinkovo
V obci Sasinkovo bola vykonaná obhliadka rigolov v obci. Predložené boli 3 cenové
ponuky:
- ProjektMP s.r.o, Fraštácka 19, Hlohovec – EUR 11 400,- s DPH;
- PROmat TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56, Trenčín – EUR 15 900,- s DPH;
- PRODOS – Ing. Dušan Duvač, Karpatská 533/1, Nemšová – 13 440,- s DPH.
OZ požaduje predložiť k cenovým ponukám presné body, ktoré budú riešené –
vydefinované časti. Týmto OZ navrhuje presunúť bod do ďalšieho zasadnutia
zastupiteľstva.
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9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
A. Starostka obce predložila poslancom OZ návrh podmienok výberového konania
na funkciu HK obce Sasinkovo. OZ sa zaoberalo podmienkami výberového konania
a navrhlo, aby podmienky boli rovnaké ako v predchádzajúcej voľbe kontrolóra
dňa 21. 4. 2021 a zo dňa 28. 6. 2021.
Uznesenie č. 9/A/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje rovnaké podmienky výberového konania na funkciu HK obce Sasinkovo ako
v predchádzajúcej voľbe kontrolóra dňa 21. 4. 2021 a zo dňa 28. 6. 2021.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
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. Poslanci OZ
žiadajú pružný pracovný čas pre HK.
Uznesenie č. 9/B/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi obce Sasinkovo 6 h týždenne/24 h
mesačne, čo činí 0,16 úväzku s pružným pracovným časom.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
C. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Poslanci OZ určili
deň nástupu HK do pracovného pomeru na: 15. 11. 2021.
Uznesenie č. 9/C/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje deň nástupu HK do pracovného pomeru na: 15. 11. 2021.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
D. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
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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. Poslanci sa zhodli na spôsobe voľby HK: priame s tajným hlasovaním.
Uznesenie č. 9/D/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
určuje spôsob voľby HK: voľby priame s tajným hlasovaním.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
E. OZ v Sasinkove podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 18a, ods. 2
vyhlasuje voľbu HK Obce Sasinkovo na deň: 10. 11. 2021 o 17:15 h.
Uznesenie č. 9/E/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
vyhlasuje deň konania voľby HK na 10. 11. 2021 o 17:15 h.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
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, internetovej stránke obce a novinách Hlohovecko-Sereďsko,
vyhlásenie v miestnom rozhlase 1 týždeň pred termínom podania prihlášok každý deň 2x.
Uznesenie č. 9/F/IX/27092021
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,
internetovej stránke obce a novinách Hlohovecko-Sereďsko a vyhlásenie v miestnom
rozhlase 1 týždeň pred termínom podania prihlášok - každý deň 2x.
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Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
G. Otváranie obálok
Starostka navrhla komisiu p. Krišková, p. Koštrna, p. Paulíková, ktorá sa zíde 09. 11.
2021 o 16:30 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu Sasinkovo, ktorá
skontroluje náležitosti obálok kandidátov.
Uznesenie č. 9/G/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje komisiu na otváranie obálok pri voľbe HK: p. Krišková, p. Koštrna, p. Paulíková.
Stretnutie komisie sa bude konať 09. 11. 2021 o 16:30 h v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Sasinkovo. Komisia skontroluje náležitosti obálok kandidátov.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
E. Presun v rozpočte na inzerciu
p. Ekonómka navrhuje presunúť 100 EUR na inzerciu z miestnych komunikácii.
Uznesenie č. 9/E/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na „inzerciu“ z „miestnych
komunikácií“.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
10. RÔZNE – DISKUSIA
1. Dom smútku
- Bod doplnený poslancom Ing. Jurajom Jamrichom, ktorý sa informuje na
doriešenie finančnej stránky domu smútku (v akom stave je čerpanie dotácie) a
financovanie svojvoľného stavebného zásahu na cintoríne
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-

-

Pani starostka informovala prítomných, že v priebehu leta bola prevedená fyzická
obhliadka domu smútku zo stany PPA. Požadované doklady boli zasielané podľa
požiadaviek v priebehu mesiacov júl, august a september 2021, obec čaká na
vyjadrenie z PPA.
Pani starostka informovala, že financovanie svojvoľného stavebného zásahu na
cintoríne je doriešené na základe uznesenia OZ č. 12/VI/09062021, kedy Obecné
zastupiteľstvo v Sasinkove opätovne neschválilo práce naviac, nakoľko neboli
objednané ani odsúhlasené zástupcom obce. Prvý, ktorý mal vedomosť
o vykonávaní prác naviac bol p. poslanec Koštrna. Na základe vyššie uvedených
skutočností OZ rozhodlo v júni 2021 o vyriešení tohto problému.

2. Finančná komisia
- Bod doplnený poslancom Ing. Jurajom Jamrichom, ktorý požaduje zriadiť finančnú
komisiu.
- Pani starostka oboznámila OZ o činnosti FK - Finančná komisia dáva stanoviská OZ
k nakladaniu s majetkom obce – posudzuje žiadosti o odkúpenie alebo nájmu
obecného majetku, dáva stanoviská k návrhu rozpočtu obce.
- Pani starostka sa pýtala na Stanovy finančnej komisie a Plán činnosti fin. komisie.
Poslanci sa k stanovám a plánu činnosti nevyjadrili a pristúpili k samotnej voľbe
predsedu a členov FK.
- Ing. Jamrich Juraj navrhuje, aby jej predsedom bol Ing. Tomáš Jamrich, členovia:
Mgr. Michaela Paulíková, Ing. Juraj Jamrich.
- Na záver voľby označil poslanec Ing. Juraj Jamrich pani starostku za „brzdu“ a Ing.
Tomáš Jamrich za „nulu“. Starostka sa voči tomu ohradila. Následne sa obaja
poslanci ospravedlnili.
Uznesenie č. 10/IX/27092021
Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove
schvaľuje predsedu finančnej komisie: Ing. Tomáš Jamrich, členovia: Mgr.
Michaela Paulíková, Ing. Juraj Jamrich.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Dňa 4. 10. 2021, Jana Ešmírová, starostka obce ..........................................
3. Novovybudovaný vrt HGS-1
- Bod doplnený poslancom Ing. Jurajom Jamrichom, ktorý označuje
novovybudovaný vrt za zmarenú investíciu a žiada od pani starostky plán ako
budeme v danej veci ďalej pokračovať.
- Pani starostka informovala poslancov a prítomných, že v priebehu mesiaca júl
bolo doručené rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev
podzemnej vody k novovybudovanému vrtu HGS-1 z Ministerstva životného
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prostredia SR. Tieto výpočty boli zaslané Ing. Kučerovi ako podklady na
vypracovanie investičného zámeru a následného riešenia verejného vodovodu
obce Sasinkovo.
4. Čistenie rigola pri č. d. 166
- Bod doplnený poslancom Ing. Jurajom Jamrichom, žiadal finančné vyčíslenie
čistenia
- Pani starostka informovala, že v mesiaci august bola prevedená údržba
a vyčistenie hlavného odtokového rigola dažďovej vody, ktorý bol zarastený
náletovými drevinami. Cena sumárnych prác za 3 dni práce: výkopové práce,
nakladanie hliny, odvoz hliny a úprava terénu – 2 502,- EUR.
Poslanec Ing. Juraj Jamrich vyjadril názor, že starostka opäť porušila zákon
o rozpočtových pravidlách. Žiada zosobniť čiastku p. starostke.
5. Objednávka – JUDr. Peružek
- Bod doplnený poslancom Ing. Jurajom Jamrichom, zaujímal sa, prečo bola
vyhotovená objednávka na JUDr. Peružeka bez súhlasu OZ.
- Pani starostka informovala o potrebe vypracovať v lehote odpoveď na
druhostupňové rozhodnutie v kompetencii obce na posúdenie vydania
Rozhodnutia na predprimárne vzdelávanie dieťaťa do MŠ Sasinkovo 320 – v cene
120 EUR. Faktúra bola hradená z rozpočtu MŠ Sasinkovo 320.
6. Správa daní z nehnuteľnosti
- Starostka informovala, že na základe preverenia obchodného registra podnikateľských subjektov (s.r.o., a.s.) s miestom podnikania v obci Sasinkovo,
ktorí nemajú v daňovom priznaní priznanú plochu na podnikanie - budú oslovení
na podanie čiastkového daňového priznania.
7. Ponuka urnových solitairov
- Starostka odprezentovala ponuku modulu urnovej steny – jedná sa o 12 a 24
boxové moduly. Pani poslankyňa Mihočková sa vyjadrila, že potreba týchto
prvkov na miestnom cintoríne do budúcnosti je naozaj potrebná.
8. Prepadnutá cesta pri Paulíkových č. d. 223
- Pani starostka informovala o nutnosti opravy tohto úseku MK. P. poslanec
Koštrna sa vyjadril, že úsek je potrebné označiť páskou.
9. Rôzne
- Pani poslankyňa Dananajová navrhla, aby na cintoríne bol funkčná toaleta.
Starostka informovala, že je vykonaná predpríprava v Dome Smútku. Prebehla
diskusia o zamŕzaní v zimnom období, potrebe septika. Starosta sa už tiež
informovala na suchý chemický záchod.
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Pani poslankyňa Dananajová navrhla zriadenie opatrovateľskej služby
a vznikajúcej potreby u obyvateľov. Starostka sa informovala o podmienkach
zriadenia pracovného miesta sociálnej pracovníčky, kde takáto pracovná sila má
nárok na minimálnu mzdu. Starostka sa informovala aj na ÚPSVaR.

11. ZÁVER
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 21:45.

V Sasinkove, dňa 06. 10. 2021

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

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

--------------------------------Jana Ešmírová
starostka obce
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--------------------------------Jarmila Dananajová
overovateľka zápisnice

