
 
                                                         Zápisnica  

  z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 21.12. 2017    

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci :  p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, p. J. Dutkovič, Mgr. M. Hric,  

                   p. A. Kozáková, p. J. Onuško, Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, p. M. Truchan 

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce , p. Ľ. Chomjaková – ekonómka obce 
Program: 
      1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 
      2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
      3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ. 
      4. Informácia o plnení uznesení OZ. 
      5. Interpelácie poslancov OZ.  
      6. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie. 
      7.  a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018. 

     b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018. 
      8.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 
      9.  a) Návrh  rozpočtu obce na rok 2018 a programového rozpočtu na roky 2019 a 2020. 
           b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2018. 
     10.  Úprava rozpočtu obce a ZŠ k 15.12.2017. 
     11.  Výsledky inventarizácie k 31.12.2017, určenie škodovej a likvidačnej komisie. 
     12.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sačurov. 
     13.  Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2017. 
     14. Rôzne. 
     15. Záver. 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov 
obecného zastupiteľstva, kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú, ekonómku obce 
 p. Ľ. Chomjakovú  a p. J. Onuška. 
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 8, teda zasadnutie  
OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uznášania schopné. 
Predložil na schválenie program zasadnutia OZ, ku ktorému neboli vznesené žiadne 
pozmeňujúce návrhy, a po schválení programu sa v zasadnutí OZ pokračovalo. 
 
Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice: p. O. Begala a Ing. B. Zubko                                                                                                                            
Návrhová komisia: Ing. M. Roman, Mgr. M. Hric, p. Ľ. Berečšíková 

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         



 
 
K bodu 3. Oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte 
poslanca OZ a zloženie sľubu nového poslanca. 
Dôvodovú správu predložil starosta obce. Požiadal o zloženie sľubu p. J. Onuška, ktorý sľub 
prečítal a podpisom potvrdil. Zároveň sa kladne vyjadril pracovať ako člen komisie výstavby, 
ochrany verejného poriadku a životného prostredia, čo poslanci schválili. 
Dôvodová správa, ako aj sľub poslanca sú súčasťou zápisnice OZ. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 260 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade s §192 ods. 1 a 2   zákona NR SR č. 180/2014 
Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. 
A. berie na vedomie 
    1. zánik poslaneckého mandátu  p. Dušana Demetra  podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona  
    SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
    2. oznámenie starostu obce  o nastúpení  p.Jána Onuška za poslanca obecného    
    zastupiteľstva v obci Sačurov  a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa p.Ján Onuško stal  
    poslancom obecného zastupiteľstva. 
B. konštatuje, že 
    1. Ján Onuško zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR 
     č. 369 / 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
C. volí 
    1. poslanca Jána Onuška za člena komisie výstavby, ochrany verejného poriadku a  
     životného prostredia.                                         
 
 Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   
       
                                                                                                                    
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 21.12.2017                                                                               starosta obce     
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 4. Informácia o plnení uznesení  
Predložil starosta obce. 
Uznesenie č. 160 / 2016/ B /1 žiada: 
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov. 
Záver: Uznesenie v štádiu plnenia. Plánovaná úprava terénu sa zrealizuje na budúci rok, 
spolu pri realizácií zavlažovacieho systému na ihrisku ŠK a výmene nových striedačiek. 
 
 Uznesenie č. 218 / 2017/ C/1 ukladá:                                                                                                                   
1) p. Kataríne Kulíkovej zaznamenať predložený návrh  textov za rok 2016 do kroniky obce 
do 30.11. 2017.                                                                                                                                      
Záver: Termín sa predlžil do 31.12.2017, uznesenie k dátumu zasadnutia OZ bolo splnené. 

Uznesenie č. 240 / 2017/C/1 žiada: 
1) Starostu  obce a komisiu F a SOM o prehodnotenie žiadosti ZŠ na navýšenie rozpočtu 
    originálnych kompetencií na  rok 2017. 



Záver: Táto úloha bude predmetom schvaľovania návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 
Splnené. 

Uznesenie č. 252 / 2017/ D/1  Odporúča: 
1) Prerokovať návrh úpravy poplatkov za stočné a TKO pre fyzické a právnické osoby na rok 
2018 na zasadnutí OZ v mesiaci decembri 2017. 
Záver: Starosta obce  predložil upravený návrh na určenie poplatkov za stočné a TKO pre 
fyzické a právnické osoby na rok 2018. Po rozprave poslancov bol tento poslancami 
schválený a tvorí súčasť tejto zápisnice. 
Hlasovanie:       Za. 9 poslancov      Proti 0       Zdržal sa 0 
 
Uznesenie č. 254 / 2017/C ukladá: 
1)  Schválené prioritné úlohy zapracovať do rozpočtu obce na rok 2018. 
Záver: Úloha splnená, priority sú zapracované do rozpočtu obce na rok 2018 
 
Uznesenie č. 255 / 2017/B  ukladá: 
1)  Komisií FaSOM vypracovať nové zásady hospodárenia s majetkom obce. 
Záver: uznesenie splnené, materiál je bodom programu dnešného zasadnutia OZ 
 
 
Uznesenie č. 256 / 2017/ C odporúča: 
1. Žiadosť o dotáciu na prevádzku  pre Dom sv. Simeona denný stacionár Sačurov na rok 
2018 opätovne prehodnotiť na zasadnutí OZ v mesiaci december 2017. 
Záver: O žiadostí sa opätovne rokovalo na zasadnutí OZ. Zasadnutia sa zúčastnil Valiček 
Peter PhDr. riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorý poslancov informoval 
o aktuálnych zmenách v oblasti poskytovania sociálnych služieb v oblastí denných 
stacionárov a o prijatí novelizovaného zákona a podmienkach ich prevádzky od roka 2018. 
Finančné prostriedky od štátu budú poskytované len na mzdy a čiastočne odvody pre 
zamestnancov. Ostatnú činnosť musia pokryť za pomoci obecných  úradov, zbierok a darmi 
od sponzorov. Denný stacionár zabezpečuje svoju činnosť od roku 2013 pre cca 31 klientov ( 
z toho je 14 zo Sačurova a 17 zo Sečovskej Polianky).  
Starosta obce: sa vyjadril, že by bolo nevhodné keby sa činnosť denného stacionára ukončila. 
Je potrebne hľadať možností, ako spoločne prevádzku  udržať a v práci pokračovať.  
Ing. B. Zubko : súhlasil s pomocou, ale počas roka kontrolovať účasť klientov zo Sačurova 
v dennom stacionáru. 
Ing. M. Roman: ako predseda komisie F a SOM informoval poslancov, že obec naplánovala 
v rozpočte obce finančnú čiastku vo výške 5 000 €, ale tie sa budú uvoľňovať podľa potreby 
stacionára a finančných možností obce. 
Po rozprave poslancov, obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie.  

- Prispieť na činnosť denného stacionára podľa potreby mesačne do výšky 500 € , podľa 
finančných možností obce.  

 
Hlasovanie:       Za: 9 poslancov       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 258 / 2017/B/1: žiada 
1. Starostu obce o doplnenie počtu poslancov OZ v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. SNR o 
obecnom zriadení. 
Záver:  uznesenie splnené na dnešnom zasadnutí OZ. 
 



 
 
Uznesenie č. 256 / 2017 /D/1 žiada:                                                                                                                   
1.  Starostu obce preveriť žiadosť o blankozmenku požadovanú Ministerstvom ŽP k projektu 
– Technologické vybavenie zberného dvora. V prípade potreby sa vrátiť k prehodnoteniu 
prijatého uznesenia.                                                                                                                                      
Záver: Uznesenie bolo prehodnotené na zasadnutí OZ dňa 24.11.2017 a prijaté nasledovné 
uznesenie :                                                                                                                                               
Uznesenie č. 259 / 2017/C poveruje:                                                                                                                                       
1. Starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú 
blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa 
Zmluvy o poskytnutí NFP.                                                                                                                  
Záver: Uznesenie splnené, blankozmenka bola podpísaná starostom obce. 
-V rámci autoremedúry predložila kontrolórka obce p. R. Bundzáková  návrh na zrušenie 
uznesenia č. 256/2017/B/3, zo dňa 23.11.2017 , ktoré OZ prijalo na udelenie finančnej 
odmeny starostovi obce za iniciatívu, plnenie úloh a rozvoj obce za rok 2017 vo výške 
mesačného funkčného platu. 
Odôvodnenie: V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov, starostovi obce 
nemôže byť schválená odmena za dosahovanie dobrých výsledkov v práci. Jeho aktivitu 
a kvalitné plnenie úloh na poli riadenia obecného úradu môže obecné zastupiteľstvo 
kompenzovať  navýšením základného platu starostu obce až do výšky 70%.  
Obecnému zastupiteľstvu  bol predložený návrh, aby starosta obce vrátil schválenú odmenu 
v mesiaci december 2017. OZ schválilo úpravu platu starostovi obce v súlade s §3 ods.1 a §4 
ods. 1, 2, zákona č. 253/1994. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a navýšilo základný plat starostovi obce 
o 70% po dobu 5 mesiacov.  
 
Hlasovanie:       Za: 9 poslancov           Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

- V rámci autoremedúry predložila zástupkyňa obce A. Kozáková  návrh na zrušenie 
uznesenia č. 229/2017/2 a) zo dňa 22.06.2017, prijatého k žiadostí p. M. Bilej o odkúpenie 
obecného majetku parcely E-KN 419/202 o výmere 64m2 priamym predajom . 
Odôvodnenie: OZ prijalo uznesenie o predaji skôr ako bol zverejnený zámer majetok predať. 
V súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov obec  zverejnila svoj zámer predať z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pozemok, parcelu č. E-KN 419/20 o výmere 64 m2 
v katastrálnom území Sačurov, zapísanú na LV č. 1046, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu priamym predajom p. M. Bilej.                                   
Text  zámeru  predať nehnuteľný majetok, ktorý je vo vlastníctve Obce Sačurov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa je súčasťou zápisnice. 

 
Hlasovanie:       Za: 9 poslancov                 Proti: 0                              Zdržal sa: 0 
 
 

 
 
 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 261 / 2017 

 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade s §11 ods. 4, písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
    1) Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ.  
    2) Návrh úpravy poplatkov za stočné a TKO pre fyzické a právnické osoby na rok 2018. 
    3)  V rámci autoremedúry  zrušenie uznesenia č. 256/2017/ B /3 zo dňa 23.11.2017 na 
        odmenu starostovi  obce za iniciatívu, plnenie úloh a rozvoj obce za rok 2017 vo výške  
         mesačného  funkčného platu. 
    4) Návrh úpravy výšky platu starostovi obce v súlade s §3 ods.1 a §4 ods. 1, 2, zákona  
        č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov 
        miest v znení neskorších  predpisov a to, navýšenie základného platu starostovi obce 
        o 70% po dobu 5 mesiacov. 
 
      5) V rámci autoremedúry  návrh na zrušenie uznesenia č. 229/2017/2 a) zo dňa  
          22.06.2017, prijatého k žiadostí p. M. Bilej o odkúpenie obecného majetku parcely 
          E-KN 419/202 o výmere 64m2 priamym predajom.  
       6) V súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991  
           Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený zámer obce predať  
           z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok, parcelu č. E-KN 419/20 o výmere  
           64 m2 v katastrálnom území Sačurov, zapísanú na LV č. 1046, za cenu vo výške 
           všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. 
 
B. ruší: 
     1 )  v rámci autoremedúry  uznesenie OZ č. 256/2017/ B /3 zo dňa 23.11.2017 prijatého na 
           udelenie odmeny starostovi  obce za iniciatívu, plnenie úloh a rozvoj obce za rok 2017  
           vo výške mesačného funkčného platu. 
     2) v rámci autoremedúry  uznesenie OZ č. 229/2017/2 a) zo dňa 22.06.2017, prijatého 
           k žiadostí p. M. Bilej o odkúpenie obecného majetku parcely E-KN 419/202 o výmere 
           64m2 priamym predajom .  
 
C. schvaľuje: 
      1)  Výšku poplatkov za stočné a TKO pre fyzické a právnické osoby na rok 2018. 
      2) Výšku platu starostovi obce v súlade s §3 ods.1 a §4 ods. 1, 2, zákona  
      č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest 
      v znení neskorších  predpisov a to, navýšenie základného platu starostovi obce o 70% po 
      dobu 5 mesiacov.  
      3) V súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 
      Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj z dôvodu hodného osobitného 
      zreteľa pozemok, parcelu č. E-KN 419/20 o výmere 64 m2 v katastrálnom území Sačurov,  
      zapísanú na LV č. 1046, orná pôda, za cenu vo výške 1,20 €/m2 p. Márii Bilej , Ulica dlhá 
      č. 41, 094 13 Sačurov. 
      4) Prispievať na činnosť denného stacionára v obci podľa potreby, mesačne do výšky  
      500 € , podľa  finančných možností obce.  
 



D. žiada: 
      1) starostu obce o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy pre  p. M. Bilú na predaj  
      obecného majetku – parcely E-KN419/20 o výmere 64m2. 
  
 
 
Hlasovanie:       Za: 9 poslancov                 Proti: 0                              Zdržal sa: 0 
 
   
                                                                                                                  
 
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 21.12.2017                                                                               starosta obce     
___________________________________________________________________________ 
K bodu  5. Interpelácia poslancov OZ 
 
p. J. Dutkovič: žiadal odpoveď na otázku, prečo spevácka skupina Nevesty  doplnená o 
chlapov, nemôže nacvičovať v priestoroch spoločenskej miestnosti  na starom úrade. 
Starosta obce odpovedal, že spoločenská miestnosť slúži pre zložky Jednotu dôchodcov, 
SČK a Zväz slovenských turistov. Majú to zorganizované, a nebolo by vhodné  umožniť ešte 
iným zložkám, aby im to narušili. Spevácka skupina Nevesty doplnená o chlapov  má 
k dispozícii priestory na obecnom úrade v zasadačke SKC denne do 19,00 hod. 
p. O. Begala vzniesol pripomienku na odstavené motorové vozidla na komunikáciách v obci 
pred rodinnými domami, čo sťažuje plynulú premávku ostatným motorovým vozidlám. 
Odpovedal starosta obce, že tento problém sa rieši na obecnom úrade skoro každý týždeň. 
Nie je to záležitosť len Ulice záhradnej , ale aj družstevnej, osloboditeľov, jarkovej a pod.. 
Všetko je na prístupe občanov, a ako starosta obce nechce pristúpiť k tomu, aby sa za 
porušovanie VZN udeľovali pokuty. Problém s parkovaním teraz nastal aj otvorením 
nákupného strediska GVP. 
p. Ľ. Bereščíková sa poďakovala starostovi obce  za umiestnenie dopravných značiek 
a zrkadla na Ulici jarkovej, kde bola neprehľadná situácia pri stretávaní dvoch áut. 
Ing. M. Hric predložil požiadavku , či by nebolo možné požiadať Železničnú spoločnosť SR 
o zbúranie už rozpadajúcej budovy stanice. Zároveň vzniesol požiadavku, či by nebolo možné 
vyložiť priestor- chodník  kolmo k lávkam z Ulice jarkovej, nakoľko si to ľudia aj tak 
skracujú cez verejnú zeleň. 
Starosta obce odpovedal , že spoločnosti už bolo vydané búracie povolenie, ale doposiaľ sa 
nič nedeje. O danom probléme sa bude informovať. K vybudovaniu chodníkov sme chceli 
pristúpiť už viackrát, ale stále sú iné priority a v budúcnosti to plánujeme zrealizovať.  
Ing. M. Roman sa pri tejto príležitostí informoval, v akom štádiu je  žiadosť obce 
o odkúpenie pozemku popri železničnej trati, o ktorý obec žiadala ešte pred 3 rokmi. 
Starosta obce odpovedal, že na našu žiadosť reagovali premeraním danej lokality, a viac sa 
neozvali. 
p. O. Begala: požiadal o informáciu, ako to vyzerá  s vývozom odpadu,  a vzniesol 
pripomienku, či by nebolo možné odovzdávať papier za nejaké papierové výrobky ako 
protihodnotu. V niektorých obciach to funguje. 



Starosta obce odpovedal, že situácia s vývozom komunálneho a triedeného odpadu sa netýka 
iba obce Sačurov. Je to problém všetkých okolitých obci, pretože  sa nedarí  nájsť vhodného 
odberateľa. Obec nemá posledné 3 mesiace zazmluvnený vývoz separovaného odpadu. 
Ministerstva neplatia toľko finančných prostriedkov ako firmám sľúbili. Hľadať firmu len na 
vývoz papiera sa obci nevyplatí, lebo obec potrebuje zabezpečiť vývoz všetkých druhov 
triedeného odpadu. 
p. Ľ. Chomjaková sa informovala, či by nebolo možné prekontrolovať činnosť kamerového 
systému v obci, nakoľko sú signály na to, že kamerový systém spomaľuje činnosť internetu 
v obci. 
Starosta obce odpovedal, že túto pripomienku bude riešiť. 
Mgr. M. Hric: sa informoval, aká bude výška finančnej dotácie od obce pre ŠK Sačurov na 
rok 2018. Ak to bude na úrovní roka 2017 ( 14 000 €), či by nebolo možné už teraz hľadať 
možností navýšenia. 
Odpovedal starosta obce, že všetko závisí od dotácie od štátu a finančnom rozdelení 
finančných prostriedkov na potreby obce. 
Ing. B. Zubko : požiadal o informáciu, či miestne občianske služby píšu nejaké záznamy 

o priebehu služby počas dňa? Zároveň podal návrh , aby sa jeden krát za polrok 
vyhodnotil projekt a jeho prínos pre obec a občanov obce. K práci občianskych 
hliadok mal otázku aj poslanec O. Begala, či používajú na svoju obranu obušky. 

Starosta obce odpovedal, že záznamy sa nepíšu. Len slovne informujú starostu o tom, ako 
služba prebehla, a či boli nejaké problémy na riešenie. Obušky nemajú, ich činnosťou 
je zamedziť trestnej činností dohovorom alebo  hlásením na Políciu. 

p. O. Begala upozornil na  používanie kontajnera na parkovisku na miestnom cintoríne. 
Občania tam vyhadzujú rôzny odpad, a často aj okolo kontajnera. Bolo by vhodné 
umiestniť tam uzamknuteľný otvor. Ďalšou požiadavkou bolo osvetlenie drevených 
lavičiek pri prechode cez potok, nakoľko je tam tma a teraz aj klzko. 

Starosta obce odpovedal, že zamykať kontajner v žiadnom prípade nebude, nakoľko je lepšie 
ak odpad občania prinesú tam, ako by mali vytvárať niekde v obci čierne skládky 
alebo hádzať odpad do potoka. Umiestnenie svetla na lávky sa nevyplatí, nakoľko by 
bolo veľmi nízko a určite by bolo viac poškodené ako funkčné. Boli umiestnené svetlá 
na Ulici jarkovej , ktoré sú umiestnené nižšie ako ostatné svetla v obci a ktoré 
osvetľujú  vnútro lávok, čo by malo splniť požiadavku p. Begalu. 

 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 262 / 2017 

 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Interpeláciu poslancov. 



2) Odpovede starostu obce na vznesené otázky.   
 
 
                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                          starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 6. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Predložili predsedovia komisií. 
 
Komisia výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: nezasadala. 
Predseda spolu s p. J. Dutkovičom navštívili denný stacionár, aby zistili aká je v ňom účasť 
podľa jednotlivých dní v týždni. Účasť bola slabá, okolo 5 –6 klientov.  
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala. Ešte v novembri sa 
prehodnotilo čerpanie finančných prostriedkov obce  a ZŠ za rok 2017 a  pripravil sa návrh 
nového rozpočtu obce na rok 2018 a programových rozpočtov na roky 2019-2020.  
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : zasadala 1x,  organizačne sa zabezpečil       
1. ročník vianočného nohejbalového turnaja, ktorý sa bude konať  dňa 29.12.2017  o 13,00 
hod. v telocviční ZŠ. Prehodnotila sa školská dochádzka a čerpanie fin. prostriedkov 
zákonných zástupcov, ktorých je obec  osobitným príjemcom.  

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 Uznesenie č. 263 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Informácie o činností jednotlivých komisií.   
 
                                                                                                                
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                             starosta obce 
__________________________________________________________________________  
 
K bodu 7. a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018. 

            b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018. 
Plán zasadnutí OZ predložila p. A. Kozáková. Plán komisie výstavby, ochrany  verejného 
poriadku a životného prostredia predložil Ing. B. Zubko, plán  komisie finančnej a správy 
obecného majetku Ing. M. Roman a plán  komisie školstva , kultúry, vzdelávania a športu 
predložil Mgr. M. Hric. 
Všetky materiály  sú spracované písomne a sú súčasťou zápisnice.  
 

 
 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 264 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018. 
2) Plány práce komisií OZ na I. polrok 2018. 
B.  schvaľuje : 
1) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018. 
2) Plány práce komisií OZ na I. polrok 2018. 
 
Hlasovanie:    Za: 9 poslancov,       proti :  0 ,      zdržal sa:  0         
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                               starosta obce 

 

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 
 
Plán kontrolnej činnosti predložila kontrolórka obce p. R. Bundzáková. Materiál bol 
zverejnený  na obecnej tabuli po dobu  15 dní. Je  spracovaný písomne, a je súčasťou 
zápisnice.  
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 265 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
B. schvaľuje : 
1) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                                
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                               starosta obce 

 
K bodu 9. Úprava rozpočtu obce a ZŠ k 15.12.2017 
Predložila p. Ľ. Chomjaková, ekonómka obce. Na základe uvedených informácií sa rozpočet 
obce a ZŠ upravoval v príjmovej aj výdajovej časti. Úpravy rozpočtov sú prílohou zápisnice.  
Po rozprave poslanci OZ  úpravy v rozpočte obce  schválili. 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 266 / 2017 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1)Úpravu  rozpočtu obce a ZŠ k 15.12.2017. 
B. schvaľuje:  
1) Predloženú úpravu  rozpočtu obce a ZŠ k 15.12.2017. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0                         
                                                                                                                    
 
                                                                                                                    Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                                  starosta obce 

 

 
 
K bodu 10.a) Návrh  rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 
a 2020. 
Predložila ekonómka obce p. Ľ. Chomjaková. Rozpočet bol spracovaný ako vyrovnaný 
a poslanci sa s ním oboznámili v mesiaci november. Bol vyvesený na úradnej tabuli 
v stanovenom termíne, a preto ho komisia F a SOM odporučila OZ schváliť.  
Spolu s rozpočtom  obce na rok 2018 bol predložený aj viacročný rozpočet obce na roky 
2019-2020. Všetky materiály sú  písomne spracované   a tvoria súčasť zápisnice. Po rozprave 
bol rozpočet obce na rok 2018 OZ schválený. 
b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2018. 
Stanovisko k rozpočtu obce a k viacročnému  rozpočtu na  roky 2019- 2020 vyjadrila aj 
kontrolórka obce, ktorá odporučila rozpočet schváliť. Stanovisko  je súčasťou zápisnice. 
 

 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 267 / 2017 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Návrh  rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov na rok 2018. 
2)  Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky  2019-2020. 
2) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 
2019-2020. 
 
 



 
B. schvaľuje: 
1) Rozpočet obce vrátane programov a podprogramov  na rok 2018. 
      
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   
 
 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                   Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                                starosta obce 

 
K bodu 11. Výsledky o prevedení  inventarizácie k 31.12.2017 a  určenie škodovej 
a likvidačnej komisie. 
Správu o prevedení inventarizácie za rok 2017  predložila ekonómka obce p. Ľ. Chomjaková. 
Inventarizácia bola prevedená podľa zoznamu a vytvorených komisií. Návrh členov škodovej 
a likvidačnej komisie v zložení: : Ing. B. Zubko, Mgr. M. Hric, Ing. M. Roman a  p. A. 
Kozáková, a  p. R. Bundzáková predložil starosta obce . Záverečná správa výsledky 
inventarizácie  budú  predložené  na zasadnutí OZ v roku 2018. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 268 / 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Výsledky o prevedení  inventarizácie k 31.12.2017 a  určenie škodovej a likvidačnej 
komisie. 
 
B. Schvaľuje:   
1) Členov  škodovej a likvidačnej komisie v zložení: Ing. B. Zubko, Mgr. M. Hric,  
Ing. M. Roman a  p. A. Kozáková, a p. R. Bundzáková. 
 
C. Ukladá: 
 1) Škodovej a likvidačnej komisii predložiť správu o vyradení a likvidácií vyradeného 
majetku na najbližšie zasadnutie OZ v roku  2018. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0                         
                                                                                                                
 
                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                              starosta obce 

 
 
 
 



K bodu 12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sačurov. 
Predložila p. A. Kozáková , zástupkyňa starostu obce : 

a)  Terajšie Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sačurov boli schválené 
ešte v roku 2007. Bolo potrebné ich novelizovať a upraviť finančné sumy na Eura. Na 
základe §11 ods. 4 písm. a) ,b) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. . o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a s použitím § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov boli vypracované tieto zásady. Materiál je súčasťou 
zápisnice. 

b) Určenie rozsahu vykonávania zmien v rozpočte starostom obce. 
 Na základe zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, 
ods. 4 písm. b) a na základe ods.2 písm. a) § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo  môže 
rozhodnúť o výške vykonania zmien v rozpočte starostom obce pri presune finančných 
prostriedkov medzi jednotlivými položkami.  
Finančná komisia navrhuje sumu do výšky max. 3 000 €. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 269 / 2017 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. a na základe ods.2 písm. a) §14  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  v z.n.p.  
 
A. berie na vedomie: 
1) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sačurov 
2) Určenie rozsahu vykonávania zmien v rozpočte  starostom obce. 
 
B. schvaľuje: 
1) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sačurov 
2) Určenie rozsahu vykonávania zmien v rozpočte starostom obce pri presune finančných  
prostriedkov medzi jednotlivými položkami  do výšky 3 000 €. 
 
Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  1 ( Mgr. M. Hric)  
 
 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                   Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                                starosta obce 

 
  
 
 
K bodu 13. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2017. 
Informáciu podal starosta obce ústne. Podrobnejšia správa bude zverejnená v obecných 
novinách, ktoré budú doručené  do každej domácnosti spolu s kalendárom na rok 2018 
a harmonogramom zberu triedeného a komunálneho  odpadu  v roku 2018. 



- Obec obdŕžala finančné prostriedky vo výške 2 000 € od splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity na drogovú prevenciu rómskych žiakov. 
- Taktiež obec obdŕžala finančné prostriedky 10 000€ na obnovu kamerového systému v obci 
z ministerstva vnútra.   
 
 
                             Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 270 / 2017 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Informáciu starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2017. 
 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                               starosta obce 

 
K bodu 14. Rôzne: 
a)  Žiadosť sl. M. Tomaškovičovej o predĺženie nájomnej zmluvy na bývanie. 
Predložil starosta obce P. Barát.  
Zmluva na bývanie v budove ŠK na ihrisku bola dohodnutá na 1 rok a končí v decembri 2017. 
Na základe predloženej žiadosti sl. Tomaškovičovej ju poslanci OZ  predlžili do 31.12.2018. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 271 / 2017 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. schvaľuje : 
1)  Predlženie nájomnej zmluvy na bývanie sl. M. Tomaškovičovej v budove ŠK do 
31.12.2018. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                             
 
                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                           starosta obce 

 
b) Žiadosť na schválenie otváracích hod. maloobchodnej predajne potravín v Sačurove, 
GVP spol. s.r.o. Humenné od 20. 12.2017. 
Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok    od 6,00  - 18,00  
                                                 Sobota   od 6,00 – 17,00 
                                                 Nedeľa    Zatvorené 



                                  Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 272 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie:  
1)  Žiadosť spoločnosti GVP o schválenie otváracích hodín v maloobchodnej predajne 
potravín v Sačurove. 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                        Peter Barát 
Sačurov, 21.12.2017                                                                      starosta obce 

 
K bodu 15. Záver. 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ                            
a  za prácu  počas  roka 2017. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:37 hodine. 

Zapísala: A. Kozáková                          

 
 
 
Overovatelia:  p. O. Begala        .......................                                   Peter Barát 

                          Ing. B. Zubko    ........................                                   starosta obce                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


