
 
                                                         Zápisnica  

  z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Sačurov,  
konaného dňa 27.09. 2018 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci: p.O. Begala ( od 19,00 h.), p.Ľ. Bereščíková, p.J. Dutkovič,                   

                   Mgr. M. Hric, p.A. Kozáková, p.J. Onuško,  Ing. M. Roman, p.M. Truchan, 

                   Ing. B. Zubko, 

Prizvaní:   p.R. Bundzáková - kontrolórka obce,   p.Ľ. Chomjaková- ekonómka obce 

                   Mgr. M. Bančanská – riaditeľka ZŠ,   Mgr. A. Urbanová – riaditeľka MŠ 

Program: 
      1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 
      2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
      3.  Informácia o plnení uznesení OZ. 
      4.  Interpelácie poslancov OZ.  
      5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.  
      6.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018. 
           b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  
              2018/ 2019 na ZŠ v Sačurove. 
      7.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018. 
           b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 
              2018 / 2019 v MŠ  Sačurov. 
      8.  Plnenie  a úprava rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ k 30.09. 2018. 
      9.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.10.2018 – určenie pracovných 
            komisií. 
    10.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sačurov na roky 2018-2022. 
    11.  Rôzne. 
    12.  Záver. 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva, kontrolórku obce p. R. Bundzákovú , ekonómku obce p. Ľ. Chomjakovú, 
riaditeľku MŠ  Mgr. A. Urbanovú a riaditeľku ZŠ Mgr. M. Bančanskú. Zo zasadnutia OZ 
ospravedlnil poslanca p. O. Begalu, ktorý sa na zasadnutie dostaví neskôr.  Starosta obce 
konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 8, teda zasadnutie  OZ  
v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je uznášania schopné. 

Schválenie programu zasadnutia 
 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie program zasadnutia OZ. Poslanec Mgr. M. 
Hric  predložil návrh, aby sa z programu vynechal bod č. 9. Príprava inventarizácie obecného 
majetku k 31.10.2018 – určenie pracovných komisií z dôvodu , aby inventúru vykonalo   
OZ  schválené po komunálnych voľbách. Po rozprave poslanci s predloženým návrhom 
nesúhlasili, odporučili, aby sa inventarizácia vykonala, nakoľko sa počas roka 2018 zakúpil, 



postavil a doplnil rôzny majetok obce a bolo by správne, aby terajšie OZ odovzdalo majetok 
obce fyzicky aj písomne v poriadku. 
Hlasovanie:  Za:  7 poslancov         Proti:  0                Zdržal sa: 1  
 
Zároveň starosta obce navrhol vymeniť body programu č. 8. a 9. za body č. 6. a 7.,   nakoľko 
riaditeľky ZŠ a MŠ sú prizvané na zasadnutie OZ  o 18,00 hodine. 
 
 
Upravený program: 
      1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 
      2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
      3.  Informácia o plnení uznesení OZ. 
      4.  Interpelácie poslancov OZ.  
      5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.  
      6.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.10.2018 – určenie pracovných 
            komisií. 
      7.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sačurov na roky 2018-2022. 
      8.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018. 
           b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  
              2018/ 2019 na ZŠ v Sačurove. 
      9.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018. 
           b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 
              2018 / 2019 v MŠ  Sačurov. 
     10.  Plnenie  a úprava rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ k 30.09. 2018. 
     11.  Rôzne. 
     12.  Záver. 
 
Hlasovanie:  Za:  8 poslancov         Proti:  0                Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice: Ing. B. Zubko, p. J. Dutkovič 

Návrhová komisia:  Mgr. M. Hric, p. J. Onuško, p. M. Truchan 

Zapisovateľka: p. A. Kozáková 

 
Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
Predložil starosta obce. 
 
Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada: 
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov. 
Záver: Uznesenie nesplnené.  
 
Plánované zavedenie  zavlažovacieho systému na ihrisku ŠK bolo zrealizované, objednali sa 
aj nové striedačky, ale terén okolo a pod striedačkami sa neupravil z dôvodu nedostatku 
pracovníkov, ale aj plnením iných úloh. Úprava bude zrealizovaná po zabetónovaní 
obrubníkov okolo striedačiek, ktoré zrealizujú pracovníci obecného úradu.   
 



Uznesenie č. 305 / 2018 / B žiada :                                                                                                                                             
1) Starostu obce o preskúmanie možnosti zorganizovania futbalového  mini turnaja s účasťou 
mužstiev okolitých obci .   
Záver: Uznesenie splnené. Starosta obce oslovil starostov okolitých obci, ale s predloženou 
ponukou neuspel. Nikto sa do turnaja neprihlásil a nikto nebol ochotný turnaj vo svojej 
obci zrealizovať. 
 
Uznesenie č. 307 / 2017 /C. ukladá:                                                                                                                                                        
1) P. Kataríne Kulíkovej zaznamenať predložený návrh  textov za rok 2017 do kroniky obce 
do 30.10. 2018. 
Záver:  uznesenie v štádiu plnenia     
 
 Uznesenie č. 319 / 2018 / B. žiada: 
                                                                                                                                                     
1) Starostu obce na oslovenie spoločnosti EKOSERVIS  za účelom vypracovania projektovej 
dokumentácie na podanie žiadosti k rekonštrukcii ČOV v obci. 
Záver: Starosta obce oslovil spoločnosť EKOSERVIS  a požiadal ich o vypracovanie 
projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV. Do dnešného dňa sa nikto zodpovedný 
z vedenia neozval.                                                                    
  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 322 / 2018 

 
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade s §11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ. 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                         Peter Barát 
  Sačurov, 27.09.2018                                                                     starosta obce 
___________________________________________________________________________                                      

 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 

Mgr. M. Hric:  poukázal, že na obecnej tabuli je vyvesený zoznam  kandidátov na poslancov 
OZ a starostov obce v komunálnych voľbách , ktoré sa budú konať  10.11.2018, slabo 
čitateľný, pomerne vysoko umiestnený a občania majú problémy s ich prečítaním. Predložil 
návrh, aby sa zoznamy zverejnili aj na internetovej stránke obce. 
Starosta obce: odpovedal, že v tom nevidí žiadny problém a oba návrhy sa čo v najkratšom 
čase bude snažiť zrealizovať. Zoznamy sa museli najprv odsúhlasiť na Okresnom úrade vo 
Vranove nad Topľou, a až po ich odsúhlasení a  schválení môže zoznam obec zverejniť.  
p. J. Onuško: predniesol požiadavku, či by nebolo možné nainštalovať klimatizáciu aj do 
malého  salónika v KD, lebo tam bolo v lete veľmi teplo. 
Tiež poukázal na pobehovanie malých rómskych detí okolo  čerpacej stanice a ihriska ŠK 
počas nedeľňajších zápasov. Obťažujú ľudí  žobraním. Navrhol oplotiť areál ŠK. 



Starosta obce: odpovedal, že v tej dobe, kedy sa salónik opravoval, sa nepočítalo s 
klimatizáciou. V budúcnosti sa ukáže, ako by bolo najlepšie tento problém vyriešiť.  
Otázka  malých detí na ihrisku ŠK obec rieši už dlhodobejšie.  Sú tam posielaní aj členovia  
obecných občianskych  hliadok, ale určite najlepším riešením by bolo nanovo  ohradiť celý 
areál futbalového ihriská ŠK.  
p. J. Dutkovič: poukázal na rýchlu jazdu osobných a nákladných  motorových vozidiel po 
ulici Družstevnej. Hrozí nebezpečenstvo úrazu. Navrhol, či by nebolo možné aspoň na dvoch 
miestach umiestniť retardery na spomaľovanie jazdy, alebo raz za čas nech po ulici chodí 
polícia. 
Starosta obce: odpovedal, že to je pravda. Motorové vozidla z poľnohospodárskeho družstva 
používajú poľnú cestu, p. Mezej bol na daný problém upozornený , ale k náprave nedošlo. 
Kde umiestniť retardery je veľmi ťažké, nakoľko na to obec potrebuje aj vyjadrenie 
dotknutých obyvateľov, ktorí v danej lokalite bývajú. S ich užívaním je spojený hluk a otrasy 
, a to bude  pre dotknutých občanov  neprijateľné. Nariadiť policajnej hliadke vykonávať 
kontroly na ulici Družstevnej nie je v možnostiach  obce. 
p. J. Dutkovič: predložil požiadavku , či by nebolo možné vo voľných priestoroch starého 
obecného úradu vytvoriť ďalšie priestory na kultúrne aktivity a skúšky  folklórnej skupiny.  
Starosta obce: odpovedal , že dané priestory mali byť využité na zriadenie izieb ľudových 
tradícii, ktoré sa mali realizovať cez projekt , ktorý ale obci nebol schválený. V zimnom 
období sa  priestory využívajú na  stolný tenis. Zatiaľ sa nepočíta s rekonštrukciou, snáď 
v roku 2019.  Nácvik spevu je možne realizovať aj v priestoroch SKC denne do 18,30 hod. 
Všetko je vecou dohody. 
Mgr. M. Hric: predložil návrh, aby sa opravili priestory javiská  amfiteátra a hľadiská. 
Poprípade aj prekrytie javiská. 
p. Ľ. Bereščíková: upozornila , že v lete keď boli vystúpenia skupín, nebolo javisko, ako aj 
jeho okolie dostatočne osvetlené . Navrhuje tam umiestniť nejaké svetlo.  
Starosta obce:  odpovedal Mgr. Hricovi, že sa počítalo s opravou a prekrytím amfiteátra cez 
projekt, ktorý bol podaný v rámci cezhraničnej spolupráce, ale tento nám nebol schválený. 
Môže sa opraviť , ale cez vlastné zdroje a to rozhodne až nové OZ po voľbách. Pani 
Bereščíkovej odpovedal, že priestor bol osvetlený, ale keď sa zatepľoval KD svetlo sa 
odmontovalo , ale zatiaľ sa neumiestnilo naspäť. Osvetlenie sa v blízkej dobe  vyrieši.  
Mgr. M. Hric: poukázal aj na prácu pracovníkov vývozu komunálneho odpadu, ktorí 
nechávajú nádoby v strede chodníkov, čím prekážajú chodcom. 
Taktiež sa informoval ako to je s prenájmom billboardov v obci.    
Starosta obce: Za prácu pracovníkov zberu komunálneho odpadu nezodpovedá starosta obce. 
Je ťažko ich odkontrolovať, lebo nevieme odhadnúť ako  rýchlo, a koľko času  majú na vývoz 
jednotlivých nádob. Každý občan si tu svoju nádobu následne umiestni na svoje miesto 
a pracovníci vývozu budú na daný stav upozornení. 
Ďalej vysvetlil, že jeden billboard bol odstránený  nakoľko  nebol v súlade so stavebným 
zákonom §142 d ods.2  Informačné reklamné a propagačné zariadenia. Ak bude mať niekto 
záujem o umiestnenie svojho billboardu, musí to byť v súlade so  stavebným zákonom. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 323 / 2018 
 
 
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) Interpeláciu poslancov. 
2) Odpovede starostu obce na vznesené otázky. 
  
Hlasovanie:  za:  9 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0   
 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                                      starosta obce 

 

 
K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie 
Predložili predsedovia  komisií. 
Komisia výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: sa stretla 2- krát, 
za účelom riešenia sťažnosti  p. Hrehová- p. Karchňák, p. Kochanová – p. Marcin  a p. 
Vavrek – p. Koščo , týkajúcich sa vzťahov medzi susedmi. 
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala.  
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : zasadala 1 krát. Na svojom zasadnutí 
organizačne pripravila súťaž vo varení guľášu, zhodnotila dochádzku žiakov – záškolákov na 
ZŠ a uzatvorila svoju činnosť v tomto volebnom období. Guľáš sa bude variť 6.10.2018 od 
9,00 hodine v areáli ŠK Sačurov.  
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 324 / 2018 
 

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, 27.09.2018                                                                              starosta obce 
___________________________________________________________________________  
 
 
K bodu  6. Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.10.2018 – určenie 
pracovných komisií. 
Predložil starosta obce p. P. Barát. Predložil poslancom OZ na schválenie zloženie 
pracovných komisií a požiadal ich, aby  sa inventúry vykonali  do 31.10.2018. 
 

 
 
 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 325 / 2018 

 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Prípravu inventarizácie obecného majetku k 31.10.2018 a určenie inventarizačných  
komisií. 
B. schvaľuje : 
1) Zloženie inventarizačných komisií: 
     OcÚ( starý) , zbrojnica:- pred.Ing. B. Zubko, J. Onuško 
     SKC, KD: - pred.Mgr. M. Hric , Ľ. Bereščíková, J. Onuško 
      Základná škola, ŠJ: - pred. p. M. Truchan,  J. Dutkovič 
     Materská škola: - pred. Ing. Roman, O. Begala 
     DP, Dom nádeje, staré SKC: - pred.p. J. Dutkovič,  O. Begala 
     p. P. Barát, A. Kozáková a R. Bundzáková  budú členmi všetkých komisií. 
C. ukladá: 
1) Členom inventarizačných komisií vykonať inventúru obecného majetku v termíne od  
    15.10. -  31.10.2018 
 
Hlasovanie:  za: 8 poslancov,        proti :  0 ,          zdržal sa:  0  ,      
          
 
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                               starosta obce 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sačurov na roky 2018-2022  
                                                                                                                                                            
Predložila p. A. Kozáková. Materiál je spracovaný písomne, a tvorí súčasť zápisnice. 
 
 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 326 / 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods.4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
A. berie na vedomie: 
1)  Dôvodovú správu k prijatiu Komunitného  plánu sociálnych služieb obce Sačurov na roky 
     2018 – 2022. 
 



B. schvaľuje: 
1) Komunitný  plán sociálnych služieb obce Sačurov na roky 2018-2022. 
  
Hlasovanie:  za:  8 poslancov,        proti :  0 poslancov ,          zdržal sa: 0 poslancov ,   
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                               starosta obce 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 8. Plnenie a úprava rozpočtu obce k 30.09. 2018. 
 
Návrh úpravy rozpočtu predložila ekonómka obce p. Ľ. Chomjaková. Materiál je spracovaný 
písomne, a spolu s podrobným rozpisom úpravy rozpočtu tvoria  súčasť zápisnice.  
Po rozprave poslanci OZ  úpravu rozpočtu v častiach kapitálových príjmov a výdajov vo 
výške 352 841,40 € schválili.                                                                                                               
Príjmová a výdajová časť rozpočtu bola preložená na opätovné prehodnotenie. 
Riaditeľstvo ZŠ požiadalo o úpravu rozpočtu  a  navýšenie originálnych financií, ktoré sú 
nepostačujúce na krytie reálnych nákladov školy na rok 2018.  OZ upravilo rozpočet školy  
navýšením originálnych  kompetencií ZŠ o 6 000 €. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 327 / 2018 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Návrh na úpravu  rozpočtu obce k 30.09.2018 . 
2) Žiadosť riaditeľstva ZŠ o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií na  rok 2018. 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Úpravu rozpočtu obce k 30. 09. 2018 v časti kapitálových príjmov a výdajov vo výške 
     352 841,40 €.  
 2) Navýšenie rozpočtu ZŠ v časti originálnych kompetencií na rok 2018 o 6 000 €.            
C. žiada: 
1)  Starostu  obce a komisiu F a SOM o opätovné  prehodnotenie  a úpravu rozpočtu obce 
      v príjmovej a výdajovej častí  k 30.09.2018. 
 
Hlasovanie:  za:  9 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0    
            
       
 
                                                                                                               
 
                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                            starosta obce 
___________________________________________________________________________ 



K bodu 9. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018. 
                   b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom 
                   roku 2018/ 2019 na ZŠ v Sačurove . 
 
Materiály predložila  riaditeľka školy Mgr. M. Bančanská. Obidva  boli predložené aj   
písomne, a tvoria súčasť zápisnice. Po rozprave poslanci OZ  Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti v školskom roku 2017/2018 schválili.  
 
                           Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
                                           Uznesenie č. 328 / 2018 

 
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. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018. 
2.  Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018 / 2019 
     na ZŠ v Sačurove. 
B. schvaľuje: 
1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 na ZŠ v Sačurove. 
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0 ,    
 
 
 
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                             starosta obce 

Od 19,00 hod. sa zasadnutia OZ zúčastňuje aj poslanec p. O. Begala. 
 
K bodu 10. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018. 
                    b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom  
                   roku  2018 / 2019 v MŠ  Sačurov. 
Materiály  predložila riaditeľka MŠ Mgr. Anna Urbanová, a tvoria súčasť zápisnice.                    
MŠ navštevuje v školskom roku 2018/2019 spolu 88 detí. Od októbra 2018 nastúpia cez 
projekt ďalšie dve učiteľky a dve asistentky učiteľa . Materiály sú spracované písomne, 
a tvoria súčasť zápisnice. Po rozprave poslanci OZ  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
v školskom roku 2017/2018 schválili.  
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 329 / 2018 

 
 
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)  Správu o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2017/2018. 
2.  Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/ 2019 
     na MŠ v Sačurove.  



B. schvaľuje: 
1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 na MŠ v Sačurove. 
 
Hlasovanie:  za:  9 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0   
 
 
 
                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                               starosta obce 
__________________________________________________________________________                                               
 
 K bodu 11. Rôzne 
Predložil starosta obce 

a) Obec predložila žiadosť o dotáciu prostredníctvom výzvy číslo VII. Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru 2017 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR s názvom : Dvojgaráž hasičskej 
zbrojnice. V I. kole obec nebola úspešná, a opätovne sa uchádzala o finančnú dotáciu 
v II. kole. Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške 29 963,68 €.  Najnižšia 
vysúťažená suma vo verejnom obstarávaní je vo výške 59 861,52 €. Spoluúčasť obce  
činí  cca 30 000 €. Stavba bude zrealizovaná v roku 2019. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 330 / 2018 
 
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)  Dotáciu  poskytnutú   zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR  
     s názvom : Dvojgaráž hasičskej zbrojnice vo výške 29 963,68 €. 
B. schvaľuje : 
1)  Spoluúčasť obce pri výstavbe  dvojgaráž  hasičskej zbrojnice, pri celkových nákladoch na  
      spolufinancovanie vo výške 30 000 €  z nákladov na výstavbu dvojgaráže vo výške  
      59 861,52 €. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                                starosta obce 

 
b) Informácia o vyhlásenej výzve ,, Podpora opatrovateľskej služby OP-LZ-DOP-

2018/4.2./ 01“s 5% spoluúčasťou obce na zamestnanie opatrovateliek pre občanov, 
ktorí o túto službu  budú mať záujem. Po rozprave poslanci odsúhlasili reagovať na 
výzvu a požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na  2 opatrovateľky. 
 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 331 / 2018 

 
 
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) Informáciu o vyhlásenej výzve ,, Podpora opatrovateľskej služby OP-LZ-DOP-2018/4.2./ 
01“s 5% spoluúčasťou obce na zamestnanie opatrovateliek. 
B. schvaľuje : 
1) Zapojenie sa obce do výzvy ,, Podpora opatrovateľskej služby OP-LZ-DOP-2018/4.2./ 01“ 
s 5% spoluúčasťou obce na prijatie 2 opatrovateliek. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
 
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                                starosta obce 

 
c) Vyhlásenie  žiadosti  o NFP v rámci výzvy OPLZ-T05-2018/1 ,, Zvýšenie 

zamestnanosti a zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním 
miestnej občianskej služby v obciach s prítomnosťou MRK“  s 5% spoluúčasťou 
obce z celkových oprávnených výdavkov. 

 
Po rozprave poslanci schválili zapojenie obce do projektu. 
 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 332 / 2018 

 
 
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) Vyhlásenie  žiadosti  o NFP v rámci výzvy OPLZ-T05-2018/1 ,,Zvýšenie zamestnanosti 
 a zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej služby  
 v obciach s prítomnosťou MRK“ .  
B. schvaľuje : 
 1) Predloženie  žiadosti  o NFP v rámci výzvy OPLZ-T05-2018/1 ,,Zvýšenie zamestnanosti 
a zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej služby 
v obciach s prítomnosťou MRK“  s 5% spoluúčasťou obce z celkových oprávnených 
nákladov. 
 
 
 



Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
 
                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                               starosta obce 
 
 

d) Výpoveď sl. Michaely Hricovej z prenájmu priestorov vinárne pod KD 
a priľahlého pozemku vedenom na  LV č. 1046, par. č. 77/2 vo výmere 649 m2, 
k 31.10.2018. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 333 / 2018 

 
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) Výpoveď sl. Michaely Hricovej z prenájmu priestorov vinárne pod KD. 
B. schvaľuje : 
1)  Výpoveď sl. Michaely Hricovej z prenájmu priestorov vinárne pod KD a priľahlého 
pozemku vedenom na  LV č. 1046, parc. č. 77/2 vo výmere 649 m2, k 31.10.2018. 
  
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                                starosta obce 
 
 
d)Mgr. M. Hric:  požiadal o informáciu či sa obec zapojí do projektu ,,WIFI pre Teba“ . 
Starosta obce: odpovedal, že áno. Obec môže obdŕžať cez projekt 15 000 €, spoluúčasť obce 
je 5%. Nakoľko naša obec umiestňovala optické kamery, máme nainštalované nové vedenie, 
môžeme  na ne umiestniť routery na viac  miest, hlavne v lokalitách, kde sa pohybuje najviac 
občanov obce. Preto starosta obce dal hlasovať, či sa má obec uchádzať o finančné 
prostriedky z projektu  ,,WIFI pre Teba“.  
 

                   Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
                                    Uznesenie č. 334 / 2018 

 
 

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)  Návrh projektu ,,WIFI pre Teba“ s kódom výzvy OP II / 2018 / 7 / 1 – DOP.  
 
 



B. schvaľuje: 
     1) Zapojenie  obce do projektu ,, WIFI pre Teba“ s kódom výzvy OP II / 2018 / 7 / 1- DOP 

     vo výške 15 000  €. 
 

Hlasovanie:  za:  9 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0   
 
 
 

                                                                                                            Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                                      starosta obce 

 
Informácia starostu obce o zrealizovaných aktivitách v období júl – september 2018 
 

- Výmena kamerového systému za optický v obci bola dokončená,t.j. obec má celkovo 
41 ks kamier,  

- Posedenie v Mesiaci úcty k starším sa uskutoční 21.10.2018 v KD, 
- Informácia o rozširovaní cesty I. triedy na trase Vranov nad Topľou – Hriadky  do 

roku 2020. Úprava sa bude dotýkať aj našej obce, nakoľko sa má autobusová zástavka 
pri Dome nádeje presunúť bližšie k rodinnému domu p. Bančanského. Mali by sa 
vymeniť aj dopravné značenia pre chodcov za svetelné. Obec požiadala Slovenskú 
správu ciest , aby sa podieľala na vybudovaní chodníka  pozdĺž miestnej komunikácie 
( dolina Rogovských) dodaním cestných obrubníkov, 

- Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na obnovu verejného rozhlasu 
a následnú opravu resp. výmenu poškodených časti rozhlasu z poskytnutej dotácie     
vo výške 10 000 €, 

- Budova železničnej stanice už bola zbúraná a terén vyrovnaný, 
- Záujem Spojenej školy zo Sečoviec o bývalú budovu Jednoty sa neuskutočnil 

z dôvodu protestov občanov obce , ale aj pre nezáujem rómskych žiakov navštevovať 
túto školu, 

- V mesiaci jún 2018 sa uskutočnil týždenný denný letný tábor  HAKUNA - MATATA, 
ktorý organizačne pripravila a začala Mgr. K. Baňasová. Pre nečakané zdravotné 
problémy  ho dokončili  Mgr. A. Onušková a p. A. Kozáková za pomoci animátorov:  
P. Levčíka, E. Truchanovej, V. Šaradinovej a M. Molčanovej, 

- Všetky dopravné prostriedky a náradie v rámci projektu – Zberný dvor a Stojiská- boli 
na obec dodané a sú aj zaevidované ( majú ŠPZ), 

- Na novom cintoríne bol opravený a dodaný trávnik na nové hroby, 
- V letných mesiacoch hrala na miestnom amfiteátri živá hudba, ale záujem občanov bol  

na všetky organizované akcie v lete  pomerne slabý, 
- 10.11.2018 sa budú konať voľby do miestnej samosprávy. Boli zaevidovaní 3 

kandidáti na starostu obce a 24 kandidátov na poslancov OZ, 
- V stredu  3.10.2018 začne opäť cvičenie žien v KD, 
- Bol dokončený zavlažovací systém na ihrisku ŠK a dodané nové striedačky, okolo 

ktorých je potrebné uložiť betónové  obrubníky  a upraviť terén , 
- Pozemky na stojiská, ktoré obec chcela odkúpiť od firmy AGREN už boli odkúpené a 

zaevidované na katastri vo Vranove n/T, 
- Medzi budovami MŠ sa realizuje výmena strechy spojovacej časti,  
- Dokončujú sa aj práce na rekonštrukcii a vytvorení novej triedy v dolných priestoroch 

hospodárskej budovy MŠ. Obec zakúpi materiál a zaplatí len odborné práce,  



- Od rodinného domu p.P. Švedu sa do rigolu vložili odpadové rúry na dažďovú 
kanalizáciu až po hranicu pozemku ZŠ, 

- Poslanci OZ boli oboznámení  s výzvou  Gréckokatolíckej charity na vypracovanie 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sačurov, 

- Rozpočet na hygienické centrum,  ktoré sa má vybudovať na ulici Davidovskej  je 
pomerne vysoký ( 89 000€ ). Poslanci OZ rozhodli vrátiť sa k tejto otázke na 
nasledujúcom zasadnutí , a hľadať inú možnosť použiť poskytnutú dotáciu. 

Interpelácia poslancov: 
Ing. M. Roman: Ako je využitý KD, a aký je príjem z prenájmu?  
p. M. Truchan: Či využívajú KD len  občania obce, alebo  je viac využívaný cudzími  
          občanmi? 
Starosta obce: Informoval poslancov OZ, že zoznam nájomcov  KD  za rok 2018 a výška 
príjmu bude predložená na najbližšie zasadnutie OZ. Kultúrny dom využívajú hlavne 
Sačurovčania, ale nemalý záujem je aj od cudzích občanov. 
Mgr. M. Hric:  Kedy sa budú odovzdávať stojiska občanom obce? 
Starosta obce: odpovedal , že kľúče od stojísk dostane každý občan Sačurova po zaplatení 
poplatkov za vývoz komunálneho odpadu v roku 2019. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 335 / 2018 
 
 
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 zrealizovaných  aktivitách v obci. 
2)  Interpeláciu poslancov. 
B. žiada : 
1) Starostu obce o predloženie zoznamu  nájomcov  KD  za rok 2018 a výške príjmov za rok 
2018 na najbližšie zasadnutie OZ. 
 
 
 
                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 27.09.2018                                                                            starosta obce 

 

 
K bodu 11. Záver. 
 
Starosta obce P. Barát poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a aktivitu.  
Zasadnutie OZ  bolo ukončené  o 22.55 hod. 

Zapísala: A. Kozáková                          

 

Overovatelia:  J. Dutkovič        .......................                                        

                         Ing. B. Zubko    .......................                      

 
                                                                                                                      Peter Barát 
                                                                                                                     starosta obce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


