Zápisnica z 3. zasadania obecného zastupiteľstva v Sačurove
konaného dňa: 24. 2. 2011
Starosta obce : Peter Barát
Prítomní poslanci : Mgr. I. Baran, J. Ďurko, Ing. M. Gazda, A. Kozáková, Ing. M. Roman ,
Ing. arch. Ľ. Naňák, , Ing. M. Sidor , M. Truchan , Ing. B. Zubko
Kontrolórka obce : R. Bundzáková
Prizvaní: p. K Kulíková , JUDr. M. Jakubek , Mgr. M. Bančanská ,
Pracovníci polície :pp. Bačovčín , Grib , Hreško ,
Prítomní občania : pp. J. Onuško ml., M. Janok ,
Program :
1. Otvorenie , schválenie programu zasadania .
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba návrhovej komisie .
3. Kontrola uznesenia .
4. Informácie o činností komisii .
5. Interpelácia poslancov .
6. Výsledky výchovnej a vzdelávacej činností za I. polrok škol. roka 2010/2011
na ZŠ.
7. Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2011 .
8. Plán kultúrnej a spoločenskej činností oddelenia kultúry na rok 2011,
zloženie kultúrnej rady .
9. Organizačné zabezpečenie jarného upratovania .
10. Organizačné zabezpečenie ,, Sačurovskej 15 „ .
11. Rôzne , diskusia .
12. Návrh na uznesenie , záver .
K bodu 1./ Otvorenie a schválenie programu zasadania OZ.
Zasadanie otvoril a podľa programu viedol starosta obce P. Barát. Privítal prítomných
poslancov a kontrolórku obce R. Bundzákovú . Skonštatoval , že sú prítomní všetci poslanci ,
zasadanie je uznášania schopné , a preto môže pokračovať v rokovaní. Predložil na
schválenie program zasadania , ktorý bol doplnení o ďalšie body . Program poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie : Za –9 poslancov
K bodu 2./ Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba členov návrhovej
komisie .
Za overovateľov zápisnice určil poslancov B. Zubka a Ľ. Naňáka .
Za zapisovateľku A. Kozákovú .
Predložil návrh členov návrhovej komisie : M. Romana , M. Sidora , J. Ďurka , ktorí boli do
komisie poslancami schválení.
K bodu 3./ Kontrolu uznesenia previedol starosta obce P. Barát. Všetky uznesenia zo dňa
20.1.2011 boli splnené .
Uznesenia 3/ a, b, - plány práce komisii výstavby, ochrany VP a ŽP, ako aj školstva,
kultúry, mládeže a športu na obdobie I. polroka 2011 boli predložené na dnešné zasadanie
OZ. Taktiež kontrolórka obce predložila správu o vykonaných kontrolách za II. polrok 2010 .
Materiály sú súčasťou zápisnice.
Uznesenie 3/ c bude vysvetlené pri prejednávaní bodu č.4.

K bodu 4./ Informácie o činností komisií .
Komisia školstva , kultúry , mládeže a športu zasadala 1x. Členovia sa oboznámili s
Rokovacím poriadkom komisií, Organizačným zabezpečením Miss Baby a Miss Boy ,
plnením úloh za I. polrok škol. roka 2010/2011 v MŠ a s postupom riešenia záškoláctva
žiakov ZŠ.
Komisia výstavby, ochrany VP a ŽP zasadala 1x. Riešila sťažnosť p. M. Hotovčina na p. M.
Gazdu. O prijatých záveroch boli obe strany písomne informované.
Komisia má riešiť aj porušenie Zákona č.219/1996, §2 ods.4 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a Zákona č. 337/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov §7 ods.3 , kde na
OcÚ boli doručené dve oznámenia . Pri riešení sa musí dodržať Správny zákon . Doposiaľ sa
takéto priestupky neriešili , preto doporučuje stretnutie s pracovníkmi Obvodného úradu vo
Vranove nad Topľou , pre správne riešenie sťažností a vypísanie potrebnej dokumentácie
/ zápisnica , rozhodnutie a udelenie sankcie / .
Komisia finančná a SOM zasadala 1x , kde prerokovala rozpočet obce na rok 2011.
Predsedom komisie bol prerokovaný s riaditeľkou ZŠ aj rozpis finančných prostriedkov na
rok 2011. Záver v bode 7.
O účasť na zasadaní OZ požiadal riaditeľ poriadkovej polície Okresného oddelenia vo
Vranove nad Topľou p. Bačovčin a pracovníci Policajnej stanice v obci p. Grib a p. Hreško.
Stretnutie sa konalo za účelom riešenia opakovaných sťažností obyvateľov obce na krádeže a
neslušné správanie rómskych občanov a ich detí na verejností .
Starosta P. Barát informoval prítomných o žiadosti , ktorú zaslal na Ministerstvo vnútra za
účelom zriadenia Pohotovostnej motorizovanej jednotky v našej obci . Ďalej prečítal aj
znenie odpovede a odstúpenie našej žiadostí odboru poriadkovej Polície Krajského
riaditeľstva PZ v Prešove na priame vybavenie za účelom vlastných opatrení smerujúcich na
zlepšenie bezpečnostnej situácie v obci.
p. Bačovčin informoval o práci Policajnej stanice v obci , ktorá sa v maximalnej miere
venuje riešeniu problémov a sťažnosti občanov. Na stanici pracujú 4 policajti, stránkové
dní sú pondelok, streda a piatok. V piatok a sobotu sa realizujú nočné hliadky. Pre ešte
lepšiu spoluprácu, žiada občanov o včasne upozornenie pracovníkov Polície na
porušovanie zákona.
Poslanci - vo svojich vystúpeniach poukázali na situáciu , že útokom zo strany rómskych
občanov najviac trpia obyvatelia Davidovskej ulice. Požiadali o zvýšenie počtu
policajtov , o častejšie policajne hliadky práve v tejto lokalite, ale aj počas nedeľňajších
bohoslužieb v kostoloch , kedy je evidovaný zvýšený pohyb Rómov.
Hliadky , ktoré boli zriadene z občanov rómskej komunity na zníženie sťažností a krádeží
nesplnili svoj účel. Je na občanov , aby v prípade porušovania zákonov , čo najskôr požiadali
o pomoc pracovníkov Polície na t. č. 158.
K bodu 5./ Interpelácia poslancov. Poslanci svoje pripomienky, otázky a návrhy
prednášali v priebehu rokovania
M. Truchan- poukázal na znehodnocovanie ihriská s umelou trávou tým ,že okolo ihriská nie
je upravený terén a nosia sa na plochu rôzne nečistoty a kamienky. Doporučil priestor vyložiť
dlažbou. Taktiež by bolo vhodné oplotiť ihrisko a porozmýšľať nad určením poplatku za
jeho používanie , aby slúžilo občanom a žiakom ZŠ čo najdlhšie.
K bodu 6./ Výsledky výchovnej a vzdelávacej činností za I. polrok škol. roka 2010/2011
na ZŠ predniesla riaditeľka ZŠ Mgr. M. Bančanská . Materiál je spracovaný písomne.
Informovala poslancov OZ o zrušení školského obvodu pre žiakov ZŠ z Kamennej Poruby ,
čím sa od septembra 2011 zníži celkový počet žiakov na ZŠ, ale uvoľnia sa priestory pre

ostatných žiakov , ktorí sa doposiaľ učili v nevyhovujúcich triedach ,a tým sa zlepší aj kvalita
vyučovacieho procesu. Škola sa aj naďalej zapája do menších projektov .Spolu s OcÚ bola
podaná žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov pre havarijný stav - opravu strechy
telocvične.
V okresnom meradle sa na škole používa najviac interaktívnych a keramických tabuľ, čím sa
odstránila prašnosť z používania kriedy. Na vyučovaní majú žiaci k dispozícií 90 počítačov a
50 notebookov . Od 1. ročníka sa vyučuje na škole Anglický jazyk. Škola získala právo na
školenie učiteľov pre používanie informačno – komunikačných pomôcok .
K bodu 7./ Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2011 .
Stanovisko k rozpisu finančných prostriedkov na rok 2011 predniesol predseda komisie
finančnej a SOM J. Ďurko. Prostriedky sú rozpísané dobré. Doporučil zvýšiť finančnú
čiastku v kapitole - stočné , nakoľko sa poplatok od júna 2011 zvýši. Rozpočet sa bude
upravovať v 2. polroku aj podľa počtu žiakov od septembra 2011 a keď to situácia dovolí sa
finančné prostriedky navŕšia aj v kapitole údržba školy. Zníženie poplatkov za stočné by bolo
možne , ak by sa bytovka na Ulici školskej napojila na obecný vodovod a nečerpala vodu zo
školy.
OZ týmto žiada starostu obce , aby napojenie na obecný vodovod preriešil so spoločenstvom
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Ulici školskej č. 391.

K bodu 8../ Projekt kultúrnej a spoločenskej činností oddelenia kultúry na rok 2011,
predložila p. K. Kulíková. Materiál je spracovaný písomne . Plán bol doplnený o nové akcie
pre Rómske detí – Miss Roma / máj 2011/ a Diskotéka / august 2011/.
Volejbalový uličkový turnaj sa preložil na letné mesiace , nakoľko telocvičňa v ZŠ sa
nemôže používať. Nesplnili sa akcie v mesiaci decembri – Šachový turnaj a Mariášový turnaj.
Ing. arch. Ľ. Naňák – predložil návrh o doplnenie plánu o medzinárodný futbalový turnaj
v mesiaci júli 2011 .
Zloženie kultúrnej rady : pp. Sidor Mikuláš , Goš Jozef , Hric Peter , Sokolová Anna ,
Kulíková Katarína, Gazda Milan , Jendruščák Peter.
Hlasovanie : za 9 poslancov

K bodu 9./ . Organizačné zabezpečenie jarného upratovania. Jarné upratovanie okolo
svojho bydliská si zrealizuje každý občan sám. Majitelia PJ okolo svojich jednotiek.
Ing. Zubko B. – upozornil na dieru pri chodníku pred domom č. 378, ktorú by bolo dobre
opraviť, aby sa občania nezranili.
A. Kozáková - upozornila na skládku odpadu medzi obcami Sačurov a Lomnica , ktorá patrí
do katastra obce Sačurov ,a preto je potrebné ju odstrániť.
K bodu 10./ Organizačné zabezpečenie ,, Sačurovskej 15 „ predniesol starosta obce
P. Barát. Rozdelil úlohy poslancom a členom komisií. Predložil návrh na finančné odmeny za
umiestnenie bežcov v jednotlivých kategóriách a informoval o zabezpečení hudobnej skupiny
– Ščamba - /KE/ , ktorá sa predstaví občanom po vyhodnotení športovej akcie. Organizačný
štáb sa zíde ešte raz pred termínom podujatia.
K bodu 11./ Rôzne , diskusia
- Prijatie VZN č. 1/2011 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ ,
poslucháča Jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce
Sačurov .

Hlasovanie : Za – 9 poslancov
- Prijatie VZN č. 2/2011 – K zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ v Sačurove.
Hlasovanie : Za – 9 poslancov
- Žiadosť o prenájom priestorov v areáli ZŠ / vedľa kotolne / na podnikanie p. J. Štempákovi .
Záver : poslanci OZ s prenájmom súhlasia za predpokladu splnenia podmienok pre uvedenú
činnosť.
Hlasovanie: Za: 9 poslancov
- Žiadosť ZŠ o pridelenie originálnych prostriedkov z rozpočtu obce na činnosť ŠJ a ŠKD.
Záver : Finančné prostriedky budú ZŠ pridelené v zmysle schváleného rozpočtu obce.
- Sťažnosť p. M. Hotovčina na p. M. Gazdu / poškodzovanie omietky rod. domu /.
Záver: Riešením sťažnosti poveruje komisiu pre výstavbu , ochranu verejného poriadku
a životného prostredia
- Oznámenie p. Miroslava Antuša o konaní verejných kultúrnych podujatí -Dancparty –
v dňoch 11.2.2011 a 25.2.2011 v čase od 21,00 – 3,00 hod. v zmysle Zákona č. 96/1991 Z.z.
Záver: OZ zobralo oznámenie na vedomie . Zároveň žiada kontrolórku obce o preverenie
počtu hracích automatov na PJ. / automaty sú 4 a poplatky sa platia za 2 /
- Žiadosť p. Stanislava Martona o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
na parcele č. 67.
Záver: OZ nesúhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia v zmysle schváleného územného
plánu obce , pretože tam nie je plánovaná stavba rodinného domu .
- Žiadosť Stavebného úradu vo Vranove nad Topľou o doplnenie dokumentácie na zápis do
katastra na pozemky individuálnej výstavby rodinných domov / pri MŠ / .
JUDr. M. Jakubek – Pripravil kúpnu zmluvu a žiadosť na zápis do katastra. Nakoľko neboli
dodržané zmluvné podmienky, žiadosť sa presunula do nového roka 2011 .Od 1.1.2011 platí
novela Zákona č. 507/2010 Z.z. a Zákona č. 138/1990 Z.z.
Všetky podmienky predaja sa musia dodržať .Opäť schváliť predaj pozemkov , uzatvoriť
kúpno – predajne zmluvy , vydať rozhodnutie do 30 dní , ....
Ing. arch. Ľ Naňák – informoval , že je potrebné schváliť zmenu územného plánu obce /
určené pozemky premenovať na pozemky individuálnej bytovej výstavby /.
Starosta obce P. Barat – pripomenul , že s výstavbou rod. domov je dôležite schváliť aj
zmenu územného plánu ohľadom prístupovej komunikácie na určené pozemky, ktorý
doposiaľ nebol schválený. Zároveň podal návrh , či by nebolo možné nájsť iné riešenie
prístupovej komunikácie , aby sa čo najmenej narušil priestor MŠ a zvýšila bezpečnosť detí.
Doporučil , aby sa možností riešili na tvare miesta a navrhol stretnutie poslancov a všetkých
zainteresovaných strán / obyvateľov obce, záujemcov o výstavbu / v sobotu dňa.: 26.2.2011
pred budovou OcÚ. O ďalšom postupe následne rozhodne OZ na svojom zasadaní.
K bodu 12./ V závere sa všetkým prítomným za účasť poďakoval a zasadanie ukončil
starosta obce P. Barát.
Návrh na uznesenie z 3. zasadania OZ , konaného dňa: 24.2.2011
Uznesenie č. 1
OZ v Sačurove berie na vedomie:
a./ Kontrolu plnenia uznesenia OZ
b./ Informáciu o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
c./ Výsledky výchovno –vzdelavacieho procesu na ZŠ za 1 . polrok škol. roka
2010/2011
d./ Správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za II. polrok 2010
e./ Interpeláciu poslancov

f./ Návrhy spolupráce riaditeľa Okresného oddelenia PZ a Policajnej stanice
v Sačurove s OcÚ
g./ Odpoveď ministra vnútra SR na list starostu obce so žiadosťou o zriadenie pohotovostnej
policajnej jednotky v Sačurove
h./ Žiadosť ZŠ o pridelenie originálnych prostriedkov z rozpočtu obce.
i./ Sťažnosť p. M. Hotovčina - riešením poveruje komisiu pre výstavbu , ochranu verejného
poriadku a životného prostredia
j./ Oznámenie p. Miroslava Antuša o konaní verejného kultúrneho podujatia
k./ Interpeláciu poslanca M. Truchana ohľadom úpravy ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ
Uznesenie č. 2
OZ v Sačurove schvaľuje:
a./ Plány práce na I. polrok 2011 komisie výstavby, ochrany VP a ŽP a komisie školstva,
kultúry, mládeže a športu .
b./ Rozpis finančných prostriedkov Základnej školy na rok 2011
c./ Projekt kultúrnej a spoločenskej činností oddelenia kultúry na rok 2011
d./ Členov kultúrnej rady v zložení : pp. M. Sidor , J. Goš , P. Jendruščák , A. Sokolová ,
M. Gazda , K. Kulíková, P. Hric
e./ Organizačné zabezpečenie ,,Sačurovskej 15 „
f./ Prenájom priestorov v areáli ZŠ na podnikanie p. J. Štempákovi za predpokladu splnenia
podmienok pre uvedenú činnosť
g./ VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ , poslucháča
Jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov
h./ VZN č. 2/2011 – K zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ Sačurov
Uznesenie č. 3.
OZ v Sačurove nesúhlasí :
a./ So žiadosťou p. Stanislava Martona o vydanie stavebného povolenia na výstavbu
rodinného domu na parcele č. 67 v zmysle schváleného územného plánu obce

Uznesenie č. 4.
OZ v Sačurove žiada :
a./ Starostu obce riešiť zo spoločenstvom bytových a nebytových priestorov obytného domu
č.391 napojenie sa na verejný vodovod

Zapisovateľka : A. Kozáková
Overovatelia zápisnice:
Ing. B. Zubko
..................................
Ing.arch. Ľ. Naňák ................................

Peter Barát
starosta obce

