.

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Sačurov,
konaného dňa 22.06. 2017
___________________________________________________________________________

Prítomní: Peter Barát, starosta obce
Poslanci : p. O. Begala ( od 22.00 hod.), p. Ľ. Bereščíková, p. J. Dutkovič,
Mgr. M. Hric, p. A. Kozáková, Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, p. M. Truchan
Ospravedlnení: p. O. Begala ( do 22.00 hod.), p. D. Demeter,
Prizvaní: p. R. Bundzáková – kontrolórka obce
ThLic. Tibor Závadský – rímsko-katolícky farár

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 II. polrok 2017.
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 .
8. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 a správa audítora.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016.
9. Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2016.
10. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.5. 2017.
11. Úprava rozpočtu obce k 31.5.2017.
12. Prerokovanie platu starostu obce.
13. Rôzne
- Predloženie žiadosti o NFP s názvom Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Sačurov na RO prostredníctvom výzvy s kódom
OPKZP- PO1-SC111-2017-23.
- Predloženie žiadosti o NFP s názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci na
SO prostredníctvom výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1.
- Predlženie úveru - Superlinka na roky 2017/2018 vo výške 15 000 EUR v Prima
banke Slovensko, a.s.
- Schválenie žiadosti obce o čerpanie úveru v max. výške 150 000 EUR na
rekonštrukciu priestorov KD.
- Predloženie žiadosti na rekonštrukciu polyfunkčného objektu SKC na Ulici
davidovskej, so spoluúčasťou obce 5%.
12. Záver.

.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril p. Peter Barát, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva a kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú. Z neúčasti ospravedlnil
p. D. Demetera a p. O. Begalu, ktorý bude na zasadnutie meškať. Starosta obce konštatoval,
že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7, teda zasadnutie OZ je v zmysle §12
ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznášania schopné.
Návrh programu zasadnutia:
Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia OZ, ktorý poslanci schválili bez
pripomienok.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: p. J. Dutkovič, Ing. B. Zubko
Návrhová komisia: p. Ľ. Bereščíková, Mgr. M. Hric a p. M. Truchan
Zapisovateľ: p. A. Kozáková
Hlasovanie: za: 7 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 v dobe plnenia, odpoveď z biskupského úradu v Košiciach, ktorá mala
byť na obec doručená najneskôr do 30. júna 2017, doposiaľ neprišla.
Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada:
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov.
Záver: Uznesenie nesplnené, možnosť splnenia v letných mesiacoch, kedy sa nebude hrať
futbalová súťaž .
Uznesenie č. 164 / 2016/ C žiada:
Skontrolovať napojenie občanov obce Sačurov na verejnú kanalizáciu.
Záver: Úloha nesplnená. Predseda komisie ŽP požiadal o zoznam občanov, ktorí platia
poplatky a sú napojení na verejnú kanalizáciu. Následne členovia komisie podľa zoznamu
prevedú kontrolu napojenia, resp. nenapojenia občanov na verejnú kanalizáciu.
Uznesenie č. 209 / 2017/ žiada:
a) Starostu obce na základe uznesenia OZ, zverejniť v zmysle platnej legislatívy zámer predať
svoj majetok priamym predajom parcely č. 391/5 podľa GP, diel 2 o výmere 35m2 najmenej
na dobu 15 dní, zabezpečiť znalecký posudok na ohodnotenie predmetnej parcely a následne
o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy.
Záver: Uznesenie splnené, parcela bola predaná v zmysle platnej legislatívy za 4 € / m2.

.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 212 / 2017
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.

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 4. Interpelácia poslancov OZ
Ing. M. Roman požiadal o informáciu, v akom štádiu riešenia sa nachádza rigol vedľa
pozemku Rogovských?
Starosta odpovedal, že obec zakúpila 22 rúr na pokračovanie kanála pre odpad. vody, ale ešte
bude potrebných cca 50 rúr. Zo strany obce bola podaná žiadosť na ŽP, na výstavbu
chodníka a tak by sa malo v prácach pokračovať. Zároveň informoval poslancov OZ, že
značky na prechod pre chodcov už boli osadené a úpravou zvodidiel a predlžením chodníka
sa prechod pre chodcov zrealizuje.( z Jarkovej ulici pred p. Zubka, na Jarkovú ulicu pred p.
Rogovského)
p. J. Dutkovič sa opýtal, či je šachta do odpadových rúr ( chodník vedľa Rogovských)
vyvedená až na povrch?
Starosta obce: odpovedal, že áno, ale ju nevidieť. Obec má zaznačené miesto kontrolnej
šachty na fotkách, ako aj v pláne, nakoľko bude do nej napojená povrchová voda z ulice okolo
cintorína.
Ing. B. Zubko: sa informoval, kto realizuje nové oplotenie na starom cintoríne?
Odpovedal starosta obce, že oplotenie realizuje p. M. Bančanský, nakoľko predložil
najnižšiu cenovú ponuku. S rekonštrukciou sa už začalo.
Mgr. M. Hric upozornil na vyhodené matrace a šatstvo na mieste bývalého zdravotného
strediska. Ďalej sa informoval, kto zabezpečí opravu chodníka pred p. Hubeným na Ulici
dlhej, či bola vyhlásená výzva na TSP a SKC a na opätovné behanie psov vo večerných
hodinách na Ulici dlhej.
Starosta obce odpovedal, že spomínaný neporiadok tam zanechali občania rómskeho pôvodu
a podľa kamery vie aj kto, a v pondelok bude neporiadok odstránený, nakoľko teraz obec
nemá voľné kontajnery.
- Chodník na Ulici dlhej po dohode bude realizovať obec,
- Výzvy boli vyhlásené, a obec zaslala svoje žiadosti. Ak sa nič nezmení tak výberové
konania na obsadenie miest sa budú konať TSP – 6.7.2017 a SKC – 10.7.2017,
- Urobiť poriadok so psami upozorneniami neprinieslo žiadny efekt, a tak starosta obce
nevidí iné východisko , ako udeľovať pokuty.
p. O. Begala: sa informoval, či bude obec realizovať odvodňovací kanál na Ulici staničnej?
Starosta obce vysvetlil, že bola vznesená požiadavka od občanov, a obec už zakúpila
niekoľko rúr, ale vyskytol sa problém pred RD p. M. Danka, ktorý má pred vstupom do
dvora položený asfaltový koberec.

.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 213 / 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.

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
Komisia výstavby, ochrany verejného poriadku a životného prostredia: nezasadala, ale
riešilo sa používanie alkoholických nápojov u mladistvých na podnet Polície.
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala, úprava rozpočtu obce sa
prehodnotí s ekonómkou a vedením obce.
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : zasadala 1x k organizačnej príprave Dňa
detí. Vyzdvihol iniciatívu a pomoc členov komisie pri zabezpečovaní úloh. Ocenil aj
sponzorskú účasť p. M. Truchana a sl. M. Hricovej .
15.7. 2017 sa na multifunkčnom ihrisku uskutoční futbalový turnaj a v mesiaci auguste
uličkový futbalový turnaj. V mesiaci septembri sa uskutoční už II. ročník vo varení guľášu.
Kontrolórka obce: p. Ružena Bundzáková informovala OZ o uskutočnených kontrolách za
mesiace marec - máj na obecnom úrade , MŠ a ZŠ. Vyskytli sa nedoplatky za obedy z radov
rómskych žiakov v ZŠ, ktoré bude riešiť v mesiaci jún 2017 - inventúrou. Z fondu oprav na
ZŠ neboli vyčerpané fin. prostriedky podľa rozpočtu školy. Materiál je spracovaný písomne
a je súčasťou zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 214 / 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.
2) Informáciu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách na obecnom úrade, MŠ a ZŠ za
obdobie marec – máj 2017
Peter Barát
Sačurov, 22.06.2017
starosta obce
__________________________________________________________________________
K bodu 6. a) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
Predložila p. A. Kozáková, zástupkyňa starostu obce a predsedovia komisií OZ. Všetky plány
sú spracované písomne a sú súčasťou zápisnice.

.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 215 / 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade s § 11 ods.4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov .
A. berie na vedomie:
1) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
2) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
B. schvaľuje:
1) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
2) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 .
Predložila kontrolórka obce p. R. Bundzáková.
Plán kontrolnej činností bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením, a je
súčasťou zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 216 / 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. berie na vedomie :
1) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
B. schvaľuje:
1) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 8. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 a správa audítora.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016.
Dôvodovú správu k záverečnému účtu obce za rok 2016 a správu audítora o overení účtovnej
závierky a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 predložil Ing. M. Roman.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016 predniesla
kontrolórka obce. Všetky materiály a správy sú prílohou zápisnice. Po rozprave poslanci OZ
hlasovaním prijali návrh uznesenia.

.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 217 / 2017
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) Správa audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce Sačurov
za rok 2016.
2) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016.
B. schvaľuje :
1) Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Sačurov za rok 2016 bez výhrad.
2) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
75 327,84 EUR.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 9. Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2016.
Predložila p. A. Kozáková.
V kronike obce bude za rok 2016 zaznamenaný text v 43 bodoch. Termín kontroly zápisu sa
určuje na 30.11.2017.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 218 / 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. berie na vedomie :
1) Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2016.
B. schvaľuje:
1) Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2016 v 43 bodoch.
C. ukladá:
1) P. Kataríne Kulíkovej zaznamenať predložený návrh textov za rok 2016 do kroniky obce
do 30.11. 2017.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

___________________________________________________________________________

.
K bodu 10. Úprava rozpočtu ZŠ K 31.5. 2017.
Predložil Ing. M. Roman.
ZŠ predložila požiadavku upraviť rozpočet školy v príjmovej častí o 39 663 EUR. Materiál je
spracovaný písomne, a je súčasťou zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 219 / 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) Žiadosť ZŠ o úpravu rozpočtu ZŠ k 31.5.2017.
B. schvaľuje :
1) Úpravu rozpočtu ZŠ k 31.5.2017 v príjmovej častí navýšenie o 39 663 EUR.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 11. Úprava rozpočtu obce k 31.5.2017.
Predložil Ing. Maroš Roman, predseda finančnej komisie a SOM. Podrobný rozpis úpravy
rozpočtu je spracovaný písomne v prílohe č.1.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 220 / 2017
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) Plnenie a úpravu rozpočtu obce k 31.05.2017
B. schvaľuje:.
1) Plnenie a úpravu rozpočtu obce k 31.05.2017 , ako je uvedené v prílohe.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 12. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Zb.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.

.
Predložila p. A. Kozáková- zástupkyňa starostu obce. V dôvodovej správe navrhla zvýšenie
minimálneho platu starostovi obce o 50%. Poslanci po rozprave predložený návrh
neschválili z odôvodnením, že za dosiahnuté výsledky sa starostovi navrhne odmena na konci
kalendárneho roka. Plat starostu obce sa nemení a ostáva na úrovní schváleného v roku 2016.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 221 / 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z..
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.
A. berie na vedomie:
1) Dôvodovú správu k návrhu zvýšenia platu starostovi obce od 1.6.2017
B. neschvaľuje:
1) predložené zvýšenie platu starostovi obce od 1.6.2017.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti : 1 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22. 06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 13. Rôzne
- Na návrh starostu obce bolo poslancami schválené prerušené zasadnutie OZ z dôvodu,
že na zasadnutie bol prizvaný duchovný otec- kanónik rímskokatolíckej farnosti ThLic.
Tibor Závadský. Duchovný otec pôsobil na Sačurovskej farnosti 5 rokov, a pre zdravotné
problémy odchádza na farnosť do Fričoviec. Starosta obce a poslanci OZ sa poďakovali za
jeho pôsobenie v našej obci, a zaželali mu v mieste nového pôsobenia veľa zdravia a síl na
vykonávanie jeho pastoračnej služby. Duchovný otec sa zapísal aj do kroniky obce.

- Predloženie žiadosti o NFP s názvom Predchádzanie vzniku biologický
rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Sačurov na RO prostredníctvom výzvy
s kódom OPKZP- PO1-SC111-2017-23.
Predložil starosta obce p. P. Barát.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 222 / 2017
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) Predloženie žiadosti o NFP s názvom Predchádzanie vzniku biologický rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Sačurov na RO prostredníctvom výzvy s kódom OPKZPPO1-SC111-2017-23.

.
B. schvaľuje:.
1) Predloženie žiadosti o NFP s názvom Predchádzanie vzniku biologický rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Sačurov na RO prostredníctvom výzvy s kódom OPKZPPO1-SC111-2017-23 s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu 4 125
EUR zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške 82 500 EUR.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

- Predloženie žiadosti o NFP s názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci na
SO prostredníctvom výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1.
Predložil starosta obce.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 223 / 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. berie na vedomie :
1) Predloženie žiadosti o NFP s názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci na SO
prostredníctvom výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1.
B. schvaľuje:
1) Predloženie žiadosti o NFP s názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci
Sačurov na SO prostredníctvom výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1.
C. súhlasí:
1) S predložením žiadosti o NFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce.
2) So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov.
3) So zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu v prípade ich vzniku
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

.
-Predlženie úveru - Superlinka na roky 2017/2018 vo výške 15 000 EUR v Prima banke
Slovensko, a.s.
Predložil starosta obce.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 224 / 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) Žiadosť obce o predlženie úveru - Superlinka na roky 2017/2018 vo výške 15 000 EUR v
Prima banke Slovensko, a.s.
B. schvaľuje:
1) Predlženie úveru - Superlinka na roky 2017/2018 vo výške 15 000 EUR v Prima banke
Slovensko, a.s.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

-Schválenie žiadosti obce o čerpanie úveru v max. výške 150 000 EUR na rekonštrukciu
priestorov KD.
Predložil starosta obce. V obci sa započalo s rekonštrukciou KD. Doposiaľ sa to realizovalo
z prostriedkov obce. Pretože úplná rekonštrukcia by za týchto podmienok trvala pomerne
dlho, a obec má záujem na tom, aby sa KD využíval na 100%, predkladám OZ návrh, aby
obec na zostávajúce práce zobrala úver max. do výšky 150 000 EUR. Z úveru sa budú čerpať
finančné prostriedky podľa skutočne vystavených faktúr na základe verejného obstarávania.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 225 / 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) Predloženie žiadosti obce o čerpanie úveru v max. výške 150 000 € na rekonštrukciu
priestorov KD.
B. schvaľuje:
1) Žiadosť obce o čerpanie úveru v max. výške 150 000 EUR na rekonštrukciu priestorov
KD. Z úveru sa budú čerpať finančné prostriedky podľa skutočne vystaveených faktúr na
základe verejného obstarávania.
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

.
-Predloženie žiadosti na rekonštrukciu polyfunkčného objektu SKC na Ulici
davidovskej, so spoluúčasťou obce 5%
Predložil starosta obce. Na základe vyhlásenia novej výzvy na rekonštrukciu budov SKC,
obec môže predložiť žiadosť na opravu polyfunkčného objektu na Ulici davidovskej
( zateplenie, oprava strechy). Po rozprave poslanci predloženie žiadosti schválili.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 226 / 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) Predloženie žiadosti na rekonštrukciu polyfunkčného objektu SKC na Ulici davidovskej.
B. schvaľuje:
1) Predloženie žiadosti na rekonštrukciu polyfunkčného objektu SKC na Ulici davidovskej,
so spoluúčasťou obce 5%.
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

- Schválenie poverenia pre poslanca OZ, ktorý bude zastupovať obec Sačurov pri
rozhodovaní a hlasovaní vo všetkých veciach týkajúcich sa práva poľovníctva
v uznaných poľovných revíroch – PZ OLŠAVA Davidov.
Predložil starosta obce. Po rozprave poslanci OZ schválili p. Ondreja Begalu.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 227 / 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
A. berie na vedomie:
1) Schválenie poverenia pre poslanca OZ pre PZ OLŠAVA Davidov.
B. poveruje:
1) Poslanca Ondreja Begalu zastupovaním obce Sačurov vo všetkých veciach týkajúcich sa
práva poľovníctva v uznaných poľovných revíroch do ktorých sú začlenené pozemky, ktoré
má obec vo vlastníctve, predovšetkým pri rozhodovaní a hlasovaní o užívaní týchto
poľovných revírov PZ OLŠAVA Davidov.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 1

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

.
- Charitatívny futbalový turnaj na pomoc rodine p. Jozefa Dudaščíka, ktorý určitý čas
reprezentoval aj našu obec, a ktorý je momentálne v bdelej kóme. Výťažok turnaja bude
odovzdaný rodine na náklady jeho liečby. OZ v zmysle smernice pre sociálnu pomoc
schvaľuje finančný príspevok vo výške 300 EUR. Turnaj sa koná 24.6.2017 o 11:00 hod.
vo Vranove n/T.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 228 / 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) Informáciu o charitatívnom futbalovom turnaji pre futbalistu Jozefa Dudaščíka.
B. schvaľuje:
1) V zmysle smernice pre sociálnu pomoc obce Sačurov finančný príspevok vo výške 300
EUR pre p. Jozefa Dudaščíka.
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

-Žiadosť p. Márie Bilej , Dlhá č. 41 o odkúpenie časti parcely E-KN 419/202 podľa
geometrického plánu 34896821-13/2017, o výmere 64 m2 – orná pôda , ktorá je vo
vlastníctve obce Sačurov zapísaná na LV č. 1046, za účelom zarovnania a dlhodobého
užívania pozemku.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 229 / 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1)Berie na vedomie:
a) Žiadosť p. Márie Bilej, Dlhá č. 41 o odkúpenie časti obecného pozemku.
2) Schvaľuje :
a) Predaj obecného majetku, parcely E-KN 419/202 podľa GP 34896821-13/2017, o výmere
64 m2 priamym predajom v zmysle platnej legislatívy najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
3) Žiada:
a) Starostu obce na základe uznesenia OZ zverejniť zámer predať svoj majetok zapísaný na
LV č. 1046 – orná pôda priamym predajom najmenej na dobu 15 dní.

.
a) Starostu obce o zabezpečenie znaleckého posudku na ohodnotenie predmetnej parcely
a následne o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie : za: 8 poslancov,
Sačurov, 22.06.2017

proti 0,

zdržal sa 0
Peter Barát
starosta obce

-Žiadosť okresnej organizácie Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou o finančný
príspevok vo výške 75 EUR na športovú súťaž seniorov dňa 1.7.2017 v areáli Lysá Hora
Vyšný Kazimír.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 230 / 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) Žiadosť okresnej organizácie Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou o finančný
príspevok vo výške 75 EUR.
B. schvaľuje:
1. Žiadosť okresnej organizácie Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou finančný
príspevok vo výške 75 EUR na športovú súťaž seniorov.
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

-Žiadosť p. Anny Jarkovskej , bytom vo Vranove nad Topľou, Lučná 825/16
o jednorazový finančný príspevok pre vnúčatá , ktoré jej boli zverené do osobnej
starostlivosti od II/2017 a ktoré majú trvalý pobyt v obci Sačurov.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 231 / 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) Žiadosť p. Anny Jarkovskej , bytom vo Vranove nad Topľou, Lučná 825/16 o jednorazový
finančný príspevok pre vnúčatá , ktoré jej boli zverené do osobnej starostlivosti.
B. schvaľuje:
1) V zmysle smernice pre sociálnu pomoc obce Sačurov finančný príspevok vo výške 250
EUR pre p. Annu Jarkovskú.

.

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

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

-Prehodnotenie žiadosti správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou o predaj
pozemku pod cestnou komunikáciou za 1 € v CKN parcela č. 460, LV 1046.
Poslanci OZ nesúhlasili s predajom pozemku.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 232 / 2017
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) Opätovnú žiadosť správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou o predaj
pozemku pod cestnou komunikáciou za 1 € v CKN parcela č. 460, LV 1046.
B. neschvaľuje :
1) Žiadosť správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou o predaj pozemku pod
cestnou komunikáciou za 1 € v CKN parcela č. 460, LV 1046.

Hlasovanie: za: 2 poslancov, proti : 5 poslancov

Sačurov, 22.06.2017

zdržal sa: 1poslanec
Peter Barát
starosta obce

13.Informácia starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace máj- jún 2017.
-

14.5. sa uskutočnili oslavy Dňa matiek,
Začalo sa s prácami na osvetlení starého cintorína – 6 svietidiel až po starú studňu,
15 kamier v obci je už namontovaných,
Ďalšie kamery budú v areáli zberného dvora ,
Na hasičskú stanicu by mala obec obdŕžať 1 400 € a hasičské autá sa budú rozdeľovať
na konci roka 2017,
Mudr. Šarišská –zubárka už pracuje v Sačurove, v utorok a štvrtok od 8,00 -14,00 hod.
Obec podala novú žiadosť na výmenu starých koaxiálnych kamier za optické,
Rekonštrukčné práce na MŠ pokračujú,
V júli by sa mala začať oprava elektrického vedenia na Ulici dlhej,
Bankomat na výber peňazí v obci- všetky banky odmietli,
Na rekonštrukciu KD bol vypracovaný projekt na elektrinu, protipožiarnu ochranu
a ústredné vykurovanie,
V júli a v auguste sa uskutočnia verejné obstarávania na práce v KD, aby sa začalo
s opravami od 3.9.2017,
Pracuje sa na vyhlásení výzvy na vykúpenie pozemkov na výstavbu nových RD
Rómov,
Výstavba nízko štandardných bytov by sa mala začať v tomto roku. Finančná dotácia
pre obec je max. do 1 000 000 EUR s 5% spoluúčasťou obce ( porozmýšľať
a prepočítať),

.
-

Do MŠ je prihlásených 62 detí,
Žiadosť na zberný dvor č.2 ( prevádzkareň) nám bola schválená – vybetónovanie,
oplotenie, zberné stojiská, auto s mechanickou rukou,
- Spojená stredná škola Sečovce predložila žiadosť na prenájom miestností, kde sa budú
učiť rómski žiaci dva krát v týždni dopoludnia,
- Vodná elektráreň už zrealizovala prepych popod cestu pri železnici, aby tam nestala
voda,
- Firma BELLIMPEX s.r.o. Štúrovo ponúkla merače rýchlostí na bezpečnú jazdu
v obci. OZ ich zobrala na vedomie,
- Starosta obce sa zúčastnil valného zhromaždenia Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, kde má obec 11 757 akcii. OZ porozmýšľa čo s akciami : predať alebo
ponechať?
- Starosta obce predložil organizáciu futbalového turnaja cezhraničnej spolupráce od
1.7. do 3.7.2017. Zároveň požiadal všetkých poslancov o pomoc a aktivitu pri
organizovaní podujatia.
Rozprava:
p. M. Truchan poukázal na nedostatočné polievanie zatrávnenej plochy na ihrisku ŠK,
a vyjadril obavy, že ak obec zoberie úver na KD, či bude dostatok finančných
prostriedkov na futbalovú ligu.
Starosta obce odpovedal, že ak sa aj zoberie úver na opravu KD, doposiaľ sa vždy na ŠK
peniaze poslali včas, a ešte sa realizovali aj opravy na budove.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 233 / 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) Informáciu starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace máj - jún 2017.

Sačurov, 22.06.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 12. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia o 23:55 hodine.
Zapísala: A. Kozáková

Overovatelia: p. J. Dutkovič .......................
Ing. B. Zubko ........................

Peter Barát
starosta obce

.

