Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Sačurov,
konaného dňa 21.12. 2016
___________________________________________________________________________
Prítomní: Peter Barát, starosta obce
Poslanci : p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, p. D. Demeter, p. J. Dutkovič,
Mgr. M. Hric, p. A. Kozáková, 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. Informácia o plnení uznesení OZ.
4. Interpelácie poslancov OZ.
5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.
6. a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
8. a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a programového rozpočtu na roky 2018 a 2019.
b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2017
9. Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, určenie škodovej a likvidačnej komisie.
10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2016.
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. Ruženu Bundzákovú a ekonómku obce
p. Ľ. Chomjakovú.
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9, teda zasadnutie
OZ je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášania schopné.
Návrhy k programu zasadnutia:
Starosta obce predložil návrh doplniť program zasadnutia o bod - Úprava rozpočtu obce a ZŠ
k 30.11.2016. Poslanci návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov schvaľuje doplnený program rokovania.
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) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
8. a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a programového rozpočtu na roky 2018 a 2019.
b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2017.
9. Úprava rozpočtu obce a ZŠ k 30.11. 2016.
10. Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, určenie škodovej a likvidačnej komisie.
11. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2016.
12. Rôzne.
13. Záver.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: J. Dutkovič, p. D. Demeter
Návrhová komisia: Ing. M. Roman, Mgr. M. Hric, p. Ľ. Berečšíková
Zapisovateľ: p. A. Kozáková
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Predložil starosta obce
Uznesenie č. 108 / 2015 / B žiada:
1) Starostu obce o predloženie ponuky na odkúpenie pozemku pod zberným dvorom vo
vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, parcely č. 1090/16 vo výmere 41m2 .
Záver: uznesenie nesplnené, starosta pre pracovnú vyťaženosť v mesiaci december danú
úlohu na biskupskom úrade v Košiciach neriešil.
Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada:
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov.
Záver: Uznesenie v dobe plnenia, možnosť splnenia až v jarných mesiacoch.
Uznesenie č. 163 / 2016 /C ukladá:
1) Schválené prioritné úlohy zapracovať do rozpočtu obce na rok 2017.
Záver: úloha splnená , priority sú zapracované do rozpočtu obce na rok 2017
Uznesenie č. 164 / 2016/ C žiada:
1) Starostu obce o zverejnenie podmienok postupu ohlasovania drobnej stavby v obci
v Sačurovských novinách, na obecnej tabuli a na internetovej stránke obce.
2) Skontrolovať napojenie občanov obce Sačurov na verejnú kanalizáciu.
Záver: Na internetovej stránke sú podmienky už zverejnené a v obecnej tlači budú
zverejnené v decembri 2016.
Kontrola napojenia občanov na verejnú kanalizáciu bude zrealizovaná až v jarných
mesiacoch.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 175 / 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade s §11 ods. 4/n 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, 21.12.2016
starosta obce
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Interpelácia poslancov OZ
Ing. B. Zubko: predložil pripomienku na vydanie presných inventúrnych zoznamoch,
v ktorých bude určené miesto uloženia kontrolovaného majetku.
Taktiež sa zaujímal o pomoci rodine Šimkových.
Odpovedal starosta obce, že každý rok sa zoznamy upravujú, ale po tejto inventúre sa všetko
dá do poriadku podľa jednotlivých úsekov.
Rodina Šimkových nemá záujem o žiadnu pomoc, a ani incident s rómskymi občanmi nechce
riešiť políciou.
p. O. Begala: vzniesol pripomienku, či by nebolo možné nájsť iného odberateľa na odber
zmiešaných plastov, ak si terajší odberateľ svoju úlohu neplní.
Starosta obce odpovedal, že situácia sa netýka iba obce Sačurov. Je to problém všetkých
okolitých obci, a nedarí sa nájsť odberateľa.
p. Ľ. Bereščíková: sa informovala, či p. Monika Nanárová spláca podľa dohody finančné
prostriedky, ktoré jej boli poskytnuté vo forme unimobunky.
Odpovedal starosta obce: Menovaná spláca podľa možností. Pred začiatkom škol. roka,
a teraz pred Vianocami informovala obec , že sa splátka posunie pre zvýšené výdavky .
p. D. Demeter: 1. predložil požiadavku, či by nebolo možné v rómskej osade zrealizovať cez
projekt studňu, lebo jedna je pre celú osadu málo.
2. Rómsky občania mali problém pri pochovávaní.
Starosta obce odpovedal, že v rómskej osade bolo viac studni, ale vždy boli buď zasypané
alebo znečistené. Ostala iba jedna, o ktorú sa stará obec pravidelným chlórovaním. Ak bude
vyhlásená výzva, tak obec by spracovala projekt na studňu , ale na pozemkoch, kde by sa
v prípade ďalšej výzvy stavali nízko štandardné byty.
2. Na túto otázku starosta obce neodpovedal, lebo nemôže zasahovať do kompetencie kňazov.
Mgr. M. Hric: upozornil na zlý stav elektrického vedenia v telocvični ZŠ. Je potrebné
vymeniť všetky el. káble lebo iskria, a je tam možnosť vzniku požiaru.
Požiadal starostu obce o podanie informácie, ako to je s fotením p. P. Ečegia, lebo na fotenie
má obec starý fotoaparát.

Odpovedal starosta obce: že sa o danej situácii dozvedel až na športovej akcii v sobotu. Pri
výmene strechy bola požiadavka aj na výmenu elektroinštalácie, ale táto bola z projektu
vyškrtnutá, a tak by za jej zrealizovanie musela zaplatiť obec. Je to v prvom rade záležitosť
ZŠ.
Na žiadosť o zakúpenie nového fotoaparátu starosta odpovedal, že na akcie ktoré obec
realizuje to stačí, a fotoaparát má asi 5-6 rokov.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 176 / 2016
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.

Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

___________________________________________________________________________
K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
Predložili predsedovia komisií.
Komisia výstavby, ochrany verejného poriadku a životného prostredia: nezasadala.
Komisia finančná a správy obecného majetku: zasadala 1x, kde sa prehodnotilo čerpanie
finančných prostriedkov obce a ZŠ za rok 2016, pripravil sa návrh nového rozpočtu obce na
rok 2017 a programových rozpočtov na roky 2018-2019.
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : nezasadala, ale organizačne sa zabezpečil
dňa 17.12.2016 za účasti 5 družstiev 0-tý ročník vianočného nohejbalového turnaja.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 177 / 2016
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, 21.12.2016
starosta obce
__________________________________________________________________________

K bodu 6.
a)
Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
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.
Materiály sú spracované písomne a sú súčasťou zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 178 / 2016
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 2017.
2) Plány práce komisií OZ na I. polrok 2017.
B. schvaľuje :
1) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
2) Plány práce komisií OZ na I. polrok 2017.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
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. 179 / 2016
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 2017
B. schvaľuje :
1) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

K bodu 8.
a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a programového rozpočtu na roky 2018 a 2019.
V úvode predseda komisie FaSOM Ing. M. Roman detailne oboznámil poslancov OZ
s návrhom rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet bol spracovaný ako vyrovnaný, bol vyvesený
na úradnej tabuli v stanovenom termíne, a preto ho komisia odporučila OZ schváliť.
Vo výške rozpočtu obce na rok 2017 bol spracovaný a odporučený na schválenie aj
programový rozpočet obce na roky 2018-2019. Všetky materiály sú písomne spracované
a tvoria súčasť zápisnice. Po rozprave bol rozpočet obce na rok 2017 OZ schválený.
b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2016.
Stanovisko k rozpočtu obce a k programovým rozpočtom na roky 2018- 2019 vyjadrila aj
kontrolórka obce, kde odporučila rozpočty schváliť. Stanovisko je súčasťou zápisnice.
Po rozprave poslanci OZ rozpočty schválili.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 180 / 2016
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 na rok 2017 a programového rozpočtu na roky 2018-2019.
2) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2017 a programového rozpočtu na roky
2018-2019.
B. schvaľuje:
1) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a programového rozpočtu na roky 2018-2019 bez
výhrad.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

K bodu 9. Úprava rozpočtu obce a ZŠ k 30.11.2016.
Predseda komisie FaSOM Ing. M. Roman oboznámil poslancov OZ o dodatočnom príjme
a výdaji v základnej škole a v rozpočte 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. 181 / 2016
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 30.11.2016.
B. schvaľuje:
1) Predloženú úpravu rozpočtu obce a ZŠ k 30.11.2016.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0
Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

K bodu 10. Výsledky o prevedení inventarizácie k 31.12.2016 a určenie škodovej
a likvidačnej komisie.
Správu predložil starosta obce. Inventarizácia bola prevedená podľa zoznamu a vytvorených
komisií. Predložil návrh členov škodovej a likvidačnej komisie v zložení: : Ing. B. Zubko,
Mgr. M. Hric, Ing. M. Roman , J. Štempák ml. p. A. Kozáková, p. R. Bundzáková. Záverečná
správa bude predložená na OZ v roku 2017.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 182 / 2016
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 31.12.2016 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 , J. Štempák ml. p. A. Kozáková, p. R. Bundzáková.
C. Ukladá:
1) Škodovej a likvidačnej komisii predložiť správu o vyradení a likvidácií vyradeného
majetku na najbližšie zasadnutie OZ v roku 2017.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0
Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

K bodu 11 . Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2016.
Informáciu podal starosta obce ústne. Podrobnejšia správa bude zverejnená v obecných
novinách.
-Obci bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok MV SR – Inklúzia
marginalizovaných Rómskych komunít , operačný program Ľudské zdroje na projekt „
Intenzifikácia MŠ v Sačurove ( vytvorením 2 tried rekonštrukciou a nadstavbou
hospodárskeho pavilónu)“ vo výške max. 468 822,43 €, pričom oprávnené výdavky vo výške
493 497,29 € so spoluúčasťou obce 24 674,86€.

-Obci bol schválený projekt „Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sačurov“ vo
výške max. 370 878,48€, pričom oprávnené výdavky vo výške 390 398,40€ so spoluúčasťou
obce 19 519,92€ .

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 183 / 2016
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 2016.

Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

K bodu 12. 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 2016.
Na základe predloženej žiadosti sl. Tomaškovičovej ju poslanci OZ predlžili do 31.12.2017.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 184 / 2016
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
31.12.2017.
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 1 – p.D.Demeter , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.12.2016

Peter Barát
starosta obce

b) Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci pre p. Milana Podolinského – dlhodobá
starostlivosť o syna Milana Podolinského.
Predložil starosta obce. Po rozprave bol OZ schválený finančný príspevok vo výške 250 €
v zmysle schválenej smernice obce o sociálnej pomoci.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 185 / 2016
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) Žiadosť p. Milana Podolinského o finančný príspevok následkom dlhodobej starostlivosti
o syna Milanka Podolinského.
B. schvaľuje:
1) p. Milanovi Podolinskému finančný príspevok podľa schválenej smernice obce o sociálnej
pomoci vo výške 250 €.
Hlasovanie: za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa : 0
Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 21.12.2016

c)Žiadosť spoločnosti Cable Com , s.r.o. o prenájom pozemku na výstavbu
telekomunikačného stožiara pre zlepšenie signálu mobilných operátorov .
Spoločnosť spolupracujúca so SWAN, a.s. zastúpená p. Tomášom Suchanom požiadala obec
o prenájom,² alebo predaj pozemku o rozlohe 25m² v katastri obce na výstavbu stožiara vo
výške 30 – 40m , ktorý by v spolupráci s inými mobilnými operátormi mal vyriešiť dlhodobý
problém signálu Orange a Telecomu. Po rozprave poslanci OZ schválili výstavbu stožiara na
novom cintoríne v rohu smerom na Vechec.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 186 / 2016
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 Cable Com , s.r.o. o prenájom pozemku na výstavbu stožiara pre
zlepšenie signálu mobilných operátorov
B. schvaľuje:
1) Žiadosť spoločnosti Cable Com , s.r.o. o prenájom pozemku na výstavbu
telekomunikačného stožiara pre zlepšenie signálu mobilných operátorov na novom cintoríne
v rohu smerom na Vechec.

Hlasovanie: Za: 9 poslancov,

Sačurov, 21.12.2016

Proti : 0 ,

Zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

K bodu 13. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia o 19:30 hodine.
Zapísala: A. Kozáková

Overovatelia: p. J. Dutkovič .......................
p. D. Demeter ........................

Peter Barát
starosta obce

