Zápisnica
zo 4. zasadnutia OZ v Sačurove, konaného dňa 4.marca.2011

Prítomní :
Starosta obce : p. P.Barát
Poslanci OZ : Mgr. Ivan Baran, p. J. Ďurko, Ing. M.Gazda, p. A.Kozáková, Ing. M.Roman, Ing. M.
Sidor, p. M. Tr uchan, Ing. B. Zubko
Ospravedlnený – Ing. arch. Ľ. Naňák

Program : 1. O t v o r e n i e, schválenie programu zasadnutia.
2.Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba návrhovej komisie.
3.Kontrola plnenia uznesenia.
4. Interpelácia poslancov.
5. Prerokovanie a schválenie individuálnej bytovej výstavby / IBV /v areáli MŠ a možností
prístupovej komunikácie.
6. Prerokovanie a schválenie dostavby komunitného centra.
7. Prerokovanie rekonštrukcie zdravotného strediska.
8. Vyhodnotenie cenových ponúk – ohľadom výstavby odkanalizovania komunitného centra
a KD.
9. Návrh na uznesenie.
10. Z á v e r.

ad. 1./
Zasadnutie otvoril a podľa programu viedol starosta obce p. P.Barát. Ospravedlnil z neúčasti poslanca Ing.
arch.Ľ. Naňáka. Skonštatoval, že prítomných je nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášania
schopné. Predložil program zasadania, ktorý bol poslancom schválený.
Hlasovanie : za – 8 poslancov
ad.2/
Za overovateľov zápisnice určil poslancov, p. J.Ďurka a Ing. M. Sidora. Za zapisovateľku p. A.
Kozákovú. Za členov návrhovej komisie doporučil p. M.Truchana, Ing. M.Gazdu a Mgr. I. Barana.
Návrhová komisia bola poslancami schválená.
Hlasovanie : za – 8 poslancov
ad.3/
Kontrolu plnenia uznesenia predniesol p. P. Barát. Uznesenia z 3. zasadnutia Oz sú ešte v lehote plnenia.
ad.4/
Mgr. I. Baran predniesol žiadosť o prijatie p. Maroša Klacika do zamestnania. Na OcÚ pracoval 16 rokov
a teraz je bez práce. Starosta obce P.Barát vysvetlil podmienky prijatia do zamestnania na práce 50-j, 50-i a
aktivačné práce v ktorých sú občania zaradení do pracovného pomeru. Podmienkou zaradenia je aspoň 3 mesačná
evidencia na úrade práce. P. Maroš Klacik nesplnil podmienky ani do jednej skupiny a OcÚ iných zamestnancov
,momentálne nebude prijímať, lebo na to nemá finančné prostriedky. V prípade uvolnenia pracovného miesta je p.
Maroš Klacik evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na OcÚ .
Starosta obce p. P. Barát pozval všetkých poslancov na oslavy MDŽ, ktoré sa uskutočnia 8. marca 2011 v
KD o 17.00 hod..
P. J. Ďurko pripomenul ukončenie projektu INTERREG a splatnosť úveru. Termín je apríl 2011.
ad.5/
Prerokovanie individuálnej bytovej výstavby v areáli MŠ predchádzalo pracovné stretnutie poslancov a
zainteresovaných občanov v sobotu dňa : 26.02.2011 priamo v areáli MŠ a ZŠ. Cieľom stretnutia bolo nájsť
vhodnú prístupovú cestu k pozemkom, ktorá by nenarúšala činnosť a bezpečnosť detí v MŠ a vyučovací proces v
ZŠ.

Po vyjadrení poslancov k problému bolo doporučené doplniť územný plán o prístupovú cestu ako bola
navrhovaná v I. variante /okolo p. Švedu/ a taktiež o III. variant /okolo ihriska ZŠ – p. Koľa/. Následne opäť
požiadať stavebný úrad o povolenie stavby a podľa ich vyjadrenia rozhodnúť , ktorá alternatíva bude pre obec
najmenej nákladná a pre občanov výhodná.
ad.6/
Prerokovanie a schválenie dostavby komunitného centra. O súčasných nákladoch pri výstavbe informoval
p. P. Barát. Doposiaľ sme zaplatili 37 000€ na základy, okolo 83 000€ splácame dlh firme STAVOTERM a 67
000€ splácame pôžičku na strechu. Hodnota stavby je 483 300€. Obec v súčasnej situácii nemá dostatok
finančných prostriedkov na pokračovanie stavby firmou STAVOTERM.
Starosta obce p. P. Barát rokoval s Ing. Švantnerom, ktorý súhlasil s dohodou /odstúpenie od zmluvy/, ale
ešte zrealizujú hrubé rozvody elektroinštalácie .
Poslanci doporučili preštudovať zmluvu s firmou STAVOTERM a podmienky dokončenia stavby. Ak by
boli termíny dokončenia splnené , doporučujú stavbu dokončiť a splácať vykonané práce. V opačnom prípade
sa stavba znehodnotí a rozkradne.
ad.7/
Prerokovanie rekonštrukcie zdravotného strediska. Starosta obce p. P. Barát informoval zastupiteľstvo o
súčasnom stave realizácie a finančných nákladov zo strany obce. Ide o čiastku okolo
100 000 € , ktorú musí obec zaplatiť cca 18 000 € spoluúčasť, 61 000 € neoprávnené náklady + publicita,
stavebný dozor, projektový manažér., ktoré v projekte neboli započítané.
Poslanci doporučili v projekte pokračovať podľa požadovaného postupu a ekonomicky najvhodnejšou
cestou pre obec. Odstúpenie od zmluvy by bolo pre obec nevýhodné, čo by malo dôsledok na ostatné projekty
realizované v súčasnosti cez eurofondy .
Hlasovanie : za – 8 poslancov
ad.8/
Na OcÚ prišli cenové ponuky na odkanalizovanie KD a komunitného centra. Na tieto práce obec
nezverejnila výzvu a preto o ponukách OZ nerokovalo. Poslanci navrhli, aby sa odkanalizovanie riešilo vlastnými
pracovnými silami. Zároveň požiadali starostu obce, aby dal vypracovať analýzu čerpania finančných
prostriedkov na rozpracované projekty v roku 2011./ Koľko máme dlh a koľko musíme riešiť úvermi z banky./
ad.9/
Návrh na uznesenie prednesený návrhovou komisiou bol schválený.
Hlasovanie : za – 8 poslancov
ad.10/
Zasadnutie ukončil a prítomným sa za účasť poďakoval starosta obce p. P. Barát.

Zapísala : A.Kozáková,
Overovatelia: J.Ďurko, …........................................
Ing. M.Sidor, …................................

Peter barát
starosta obce

Návrh na uznesenie z 4 zasadania OZ
konaného dňa 4.3.2011.
________________________________

Uznesenie č. 1
OZ v Sačurove berie na vedomie :
_____________________________

a./ informáciu p.starostu o riešení rekonštrukcie zdravotného strediska v obci
b./ informáciu o rokovaní p.starostu s firmou Stavoterm

Uznesenie č. 2
OZ v Sačurove schvaľuje:
_________________________
a./ doplnenie územného plánu IBV v areáli MŠ o prístupovú komunikáciu

Uznesenie č. 3
OZ v Sačurove žiada:
____________________

a./ starostu o doplnenie územného plánu s tým , aby v ňom bola pôvodná plánovaná cesta + nová prístupová cesta
zo školskej ulice . / zo strany od p.Koľa . /
b./ starostu o vypracovanie anylýzy finančných prostriedkov / zdravotné stredisko , komunitné centrum ,... /.

