Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
konaného dňa 21.09. 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní: Peter Barát, starosta obce
Poslanci: p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, p. D. Demeter, p. J. Dutkovič,
Mgr. M. Hric, p. A. Kozáková, p. M. Truchan
Ospravedlnení: Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, Mgr. M. Bančanská – riaditeľka ZŠ
Prizvaní: p. R. Bundzáková - kontrolórka obce
p. Ľ. Chomjaková- ekonómka obce
p. M. Kopečková – 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 2016/2017.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2017/ 2018 na ZŠ v Sačurove.
7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2017 / 2018 v MŠ Sačurov.
8. Plnenie a úprava rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ k 31.08. 2017.
9. Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za I . polrok 2017.
10. Rôzne.
11. 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
a riaditeľku MŠ p. M. Kopečkovú. Zo zasadnutia OZ ospravedlnil poslancov Ing. M.
Romana, Ing. B. Zubka a riaditeľku ZŠ Mgr. M. Bančanskú.
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7, teda zasadnutie
OZ v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: p. Ľ. Bereščíková a Mgr. M. Hric
Návrhová komisia: p. O. Begala, p. M. Truchan, p. D. Demeter
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 splnené
Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada:
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov.
Záver: Uznesenie nesplnené, pre plnenie iných úloh. Plánovaná úprava terénu sa
zrealizuje na budúci rok, spolu pri realizácií zavlažovacieho systému na ihrisku ŠK
a výmenou nových striedačiek.
Uznesenie č. 164 / 2016/ C žiada:
Skontrolovať napojenie občanov obce Sačurov na verejnú kanalizáciu.
Záver: Kontrola napojenia občanov na verejnú kanalizáciu sa zrealizovala zisťovaním
údajov počtu obyvateľov, ktorí zaplatili poplatok za stočné. Z celkového počtu RD v obci je
na kanalizáciu napojených cca 95%. Zvyšných 5% ( 26 RD) tvoria RD, v ktorých nikto
nebýva, resp. ich užívajú na krátkodobé návštevy alebo ich nadobudli v tomto roku a ešte sú
v dobe rekonštrukčných prác.
Uznesenie č. 209 / 2017/ žiada:
a) Starostu obce na základe uznesenia OZ, zverejniť v zmysle platnej legislatívy zámer predať
majetok obce priamym predajom parcely č. 391/5 podľa GP, diel 2 o výmere 35m2
manželom Kuľhovým , najmenej na dobu 15 dní.
b) Starostu obce o zabezpečenie znaleckého posudku na ohodnotenie predmetnej parcely
a následne o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy.
Záver: Uznesenie splnené
Uznesenie č. 218 / 2017/ ukladá:
a) P. Kataríne Kulíkovej zaznamenať predložený návrh textov za rok 2016 do kroniky obce
do 30.11. 2017.
Záver: Uznesenie v dobe plnenia
Uznesenie č. 229 / 2017 žiada:
a) Starostu obce na základe uznesenia OZ zverejniť zámer predať majetok obce zapísaný na
LV č. 1046 – orná pôda, parcely E-KN 419/202 podľa GP 34896821-13/2017, o výmere 64
m2 priamym predajom p. Márii Bilej.
b) Starostu obce o zabezpečenie znaleckého posudku na ohodnotenie predmetnej parcely
a následne o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy.
Záver: Uznesenie splnené

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 235 / 2017
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
starosta obce
Sačurov, 21.09.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Interpelácia poslancov OZ
Mgr. M. Hric: upozornil na miestnu komunikáciu pri moste na Ulici jarkovej ( pred RD p.
G. Danka), kde je vozovka pomerne úzka a neprehľadná, vodiči jazdia rýchlo, vo výhľade im
brania aj vysoké stromy orechov a vŕby, čo môže byť príčinou dopravnej nehody. Okrem
toho v zákrute za mostom stoja na vozovke motorové vozidla občanov, ktorí tam bývajú.
Navrhuje na zlepšenie situácie a prehľadnosti na vozovke umiestniť zrkadla.
Starosta obce: odpovedal, že o danom probléme vie. Dodržiavanie rýchlostí je vecou
každého občana a Polície. Na orezanie stromov a státie na vozovke upozorní majiteľov RD,
ktorých sa to týka.
p. D. Demeter: predniesol návrh, či by sa lístky na potraviny, ktoré rodičia dostavajú
v prípade, že obec je osobitný príjemca, nemohli preložiť do inej prevádzkovej jednotky
v obci, pretože ak sa vydáva tovar za lístky v PJ Jednota, v ten deň tam nemôžu iný občania
spokojne nakupovať. Starosta obce: odpovedal, že by to nebolo veľmi vhodné
a kontrolovateľné. S Jednotou je podpísaná dohoda, doposiaľ sa nikto nesťažoval, a vždy je
pri výdaji tovaru zodpovedná niektorá pracovníčka OcÚ – Terénny sociálny pracovník alebo
Komunitný pracovník.
p. Ľ. Bereščíková: upozornila na poškodenú lavičku pri Gréckokatolíckom chráme. Na
budúci týždeň je v gréckokatolíckom chráme odpustová slávnosť a nepôsobí to dobrým
dojmom.
Starosta obce: odpovedal, že lavička sa už opravovala niekoľko krát, ale dá ju opraviť, aby
plnila svoj účel.
p. O. Begala: požiadal o informáciu koľko psov bolo tento rok odchytených, ako často sa
v obci odchyt psov vykonáva, a koľko za to obec zaplatí ?
Starosta obce: odpovedal, že obec má zmluvu na odchyt psov a plánovaný odchyt je 4-krát
do roka. Zo strany poskytovateľa služby, je ale ochota prísť vždy aj mimo dohody , kedy ho
obec o to požiada.
Za služby ročne obec zaplatí cca 800,00 €, podľa počtu obyvateľov. Predtým sa platilo za
jedného psa 60,00 €. Táto dohoda je pre obec výhodnejšia.
p. O. Begala : požiadal o informáciu v akom štádiu je výstavba vysielača?
Starosta obce odpovedal, že po schválení výstavby sa spoločnosť SWAN neozvala, ale bude
túto situáciu riešiť
p. M. Truchan: poukázal na pokračovanie stavby GVP v obci, ktorá vzhľadovo nie veľmi
zapadá do urbanizácie obce.
Starosta obce: odpovedal, že firma realizuje stavbu podľa projektovej dokumentácie a táto je
v súlade s územným plánom obce – stavba pre občiansku vybavenosť.
p. D. Demeter: podal návrh , aby sa orech a vŕba vyrezali aj v blízkosti potoka pri štátnej
komunikácii za budovou Jednoty.
Starosta obce : odpovedal, že na vyrezávanie stromov nemá dôvod , nakoľko nezasahujú do
vozovky, ale ani do chodníka.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 236 / 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) Interpeláciu poslancov.

2) Odpovede starostu obce na vznesené otázky.

Sačurov, 21.09.2017

Peter Barát
starosta obce

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
Predložil predseda a zástupcovia komisií.
Komisia výstavby, ochrany verejného poriadku a životného prostredia: sa stretla 1 krát,
za účelom riešenia sťažnosti p. Ing. E. Hlavačovej, týkajúcej sa úpravy okolia bytového
domu na Ulici družstevnej a vzťahov medzi susedmi.
Komisia finančná a správy obecného majetku zasadala 1 krát. Na svojom zasadnutí
prerokovala čerpanie a úpravu rozpočtu obce k 31.08.2017.
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 riešila situáciu v ŠK Sačurov, ktorý požiadal o navýšenie príspevkov od obce v roku
2017 ešte o 3 000,00 €.
Po zasadnutí finančnej komisie a rozprave, poslanci nezaujali jednotné stanovisko
k navýšeniu finančnej dotácie ŠK, nakoľko obec má aj iné záväzky , ktoré boli schválené
v rozpočte obce a tieto musí splniť.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 237 / 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.
Peter Barát
Sačurov, 21.09.2017
starosta obce
___________________________________________________________________________
K bodu 6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2017/ 2018 na ZŠ v Sačurove .
Materiály predložila p. Ľ. Chomjaková, pre ospravedlnenie riaditeľky školy Mgr. M.
Bančanskej. Správy sú spracované písomne, a tvoria súčasť zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 238 / 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. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017.

2. Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku2017/ 2018
na ZŠ v Sačurove.
B. schvaľuje:
1. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 na ZŠ v Sačurove.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 21.09.2017

7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2017 / 2018 v MŠ Sačurov .
Materiály písomne predložila riaditeľka MŠ p. M. Kopečková, a tvoria súčasť zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 239 / 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) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2016/2017.
2. Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/ 2018
na MŠ v Sačurove.
B. schvaľuje:
1. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 na MŠ v Sačurove.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Peter Barát
Sačurov, 21.09.2017
starosta obce
__________________________________________________________________________
K bodu 8. Plnenie a úprava rozpočtu obce k 31.08. 2017.
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 schválili.
Riaditeľstvo ZŠ nepožiadalo o úpravu rozpočtu k 31.08.2017, ale predložilo žiadosť
o prehodnotenie a navýšenie rozpočtu originálnych financií, ktoré sú nepostačujúce ku krytiu
reálnych nákladov školy na rok 2017.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 240 / 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) Návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.08.2017.
2) Žiadosť riaditeľstva ZŠ o prehodnotenie a navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií na
rok 2017.
B. schvaľuje :
1) Úpravu rozpočtu obce k 31. 08. 2017.
Navýšenie : Príjmy spolu 93 018,00 €.
Výdaje - bežný rozpočet 72 435,17 €
- kapitálový rozpočet - 20 582,83 €
C. žiada:
1. Starostu obce a komisiu F a SOM o prehodnotenie žiadosti ZŠ na navýšenie rozpočtu
originálnych kompetencií na rok 2017.
Hlasovanie: Za: 5 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Peter Barát
Sačurov, 21.09.2017
starosta obce
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za I . polrok 2017.
Správu predložila p. R. Bundzáková, a je súčasťou zápisnice. Kontroly boli zamerané na
činnosť obecného úradu, riadenie ZŠ, riadiacu činnosť v ŠJ na ZŠ a kontrolu pokladne v MŠ.
Vyskytli sa nedoplatky za obedy ako u žiakov ZŠ, tak i u žiakov v MŠ, ktoré odporúča riešiť
cestou pracovníkov SKC a TSP.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 241 / 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. berie na vedomie :
1) Správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za I . polrok 2017
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti : 0 , Zdržal sa: 0
Peter Barát
Sačurov, 21.09.2017
starosta obce
___________________________________________________________________________

K bodu 10. Rôzne
Predložil starosta obce
a) Predloženie žiadosti o dotáciu prostredníctvom výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského
a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR s názvom : Dvojgaráž
požiarnej zbrojnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 242 / 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 o dotáciu prostredníctvom výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského
a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR s názvom : Dvojgaráž požiarnej
zbrojnice.
B. schvaľuje :
1) Predloženú žiadosť o dotáciu prostredníctvom výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského
a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR s názvom : Dvojgaráž požiarnej
zbrojnice, pri celkových nákladoch na spolufinancovanie vo výške 35 919,52 € z nákladov na
výstavbu dvojgaráže vo výške 65 919,52 €.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.09.2017

Peter Barát
starosta obce

b) Predloženie žiadosti o dotáciu na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017 s názvom : Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane
osvetlenia cvičebného priestoru

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 243 / 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 o dotáciu na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017 s názvom : Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane
osvetlenia cvičebného priestoru
B. schvaľuje :
1) Predloženú žiadosť o dotáciu na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017 s názvom : Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane
osvetlenia cvičebného priestoru

Celkové náklady na spolufinancovanie sú vo výške 5 151,60 €, čo predstavuje 10%
z celkových nákladov na rekonštrukciu pohľadov a osvetlenia v telocvičniach vo výške
51 515,81 €.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.09.2017

Peter Barát
starosta obce

c) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu, modernizáciu
a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít – OPLZ-PO6-SC613-2017-2 s názvom Rekonštrukcia komunitného centra v obci
Sačurov .

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 244 / 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 o nenávratný finančný príspevok na výstavbu, modernizáciu
a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít – OPLZ-PO6-SC613-2017-2 s názvom Rekonštrukcia komunitného centra v obci
Sačurov .
B. schvaľuje :
1) Predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu, modernizáciu
a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít – OPLZ-PO6-SC613-2017-2 s názvom Rekonštrukcia komunitného centra v obci
Sačurov v požadovanej výške 7 725,00 € čo predstavuje 5% spolufinancovania pre
Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na priestory maximálne do 154 500,00 €
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.09.2017

Peter Barát
starosta obce

d) Ponuku č. 17 589 od prevádzkovateľa ČOV v obci Sačurov spoločností EKOSERVIS
SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slávkov na doplnenie rozvádzača a sofštartéra na dúchadlo.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 245 / 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) Ponuku č. 17 589 od prevádzkovateľa ČOV v obci Sačurov
spoločností EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slávkov na doplnenie rozvádzača
a sofštartéra na dúchadlo.
B. schvaľuje :
1) ) Ponuku č. 17 589 od spoločností EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slávkov na
doplnenie rozvádzača a sofštartéra na dúchadlo, na ČOV v obci Sačurov vo výške 3 480,00 €.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 21.09.2017

Peter Barát
starosta obce

e) Ponuka firmy GMT PROJEKT Prešov na stavbu nájomného 6 bytového domu bežného
štandardu v obci Sačurov .
Po rozprave poslanci OZ ponuku firmy neschválili.
f) List p. Ing. E. Hlavačovej na riešenie situácie v bytovom dome na Ulici družstevnej.
Sťažnosť p. Ing. E. Hlavačovej bola odstúpená na riešenie komisie výstavby, ochrany
verejného poriadku a životného prostredia.
g) List VSD Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice na žiadosť obce prekontrolovať
elektrické vedenie na Ulici dlhej. Na zlepšenie situácie bol zrealizovaný rez stromov.
h) Ponuka od p. Ivana Akimova, ktorý vedie rómsky súbor Kesaj Tchave na spoluprácu vo
vzdelávacom projekte „Dielne života“. Projekt je finančne podporený Úradom vlády ,,
Kultúra národnostných menšín 2017“.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 246 / 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) Informácie predložené starostom obce.
B. schvaľuje:
1) Ponuka od p. Ivana Akimova, ktorý vedie rómsky súbor Kesaj Tchave na spoluprácu vo
vzdelávacom projekte „Dielne života“. Projekt je finančne podporený Úradom vlády ,,
Kultúra národnostných menšín 2017“.
C. neschvaľuje:
1) Ponuku firmy GMT PROJEKT Prešov na stavbu nájomného 6 bytového domu bežného
štandardu v obci Sačurov.

Sačurov, 21.09.2017

Peter Barát
starosta obce

Informácia starostu obce o zrealizovaných aktivitách v období júl – september 2017
- Informácia starostu obce o spoločnom postupe pri riešení sťažností občanov zameranú
na bezpečnosť v obci s riaditeľom okresného oddelenia Polície vo Vranove nad
Topľou. Obec predložila požiadavku na posilnenie hliadok v obci vo večerných
hodinách a počas nedele.
Taktiež bude predložená požiadavka na Ministerstvo vnútra v Bratislave, Krajské odd.
PZ v Prešove a na okresné oddelenie PZ vo Vranove nad Topľou o navýšenie počtu
príslušníkov Polície obvodného oddelenia vo Vranove nad Topľou a následne aj
policajnej stanice v Sačurove.
- Obecný úrad v Sačurove navštívili riadiaci pracovníci ministerstva vnútra z Bratislavy,
ktorí hodnotili čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Naša obec získala
pochvalu , že ako jediná pracuje na projekte výzvy MŠ - nadstavba.
- Na novom cintoríne, po zaslaní výziev na úpravu miest, sa budú upravovať hrobové
miesta, aby sa to stihlo do konca októbra. Firma, ktorá to zrealizuje, bude
vyhodnotená po vyhlásení verejného obstarávania.
- Vysadili sa nové kríky a stromy pred KD a na Ulici davidovskej.
- 1.9.2017 sa uskutočnil Sačik Fest, ktorý sa koná pod záštitou obce.
- Na miestnom amfiteátri vystúpil aj spevák Peter Bažík a taktiež viackrát živá hudba
pre občanov obce.
- Leto sme ukončili folklórnym popoludním 3.9.2017.
- Svoju činnosť začali pracovníci SKC a TSP, kde pracuje spolu 7 pracovníkov.
- Obci bol schválený projekt zo Slovenského futbalového zväzu na sumu 15 000,00 € ,
ktoré sa použijú na zavlažovací systém.
- Začalo sa s rekonštrukciou KD, kde budú realizované práce ako : klimatizácia, obnova
kúrenia, kotolne, elektriny, prívod vody, omietky, dlažba, úprava pódia, oprava
balkóna atď.
Po rekonštrukcií KD je potrebné zmeniť aj poplatky za užívanie priestorov na rôzne
akcie.
- Na dokončenie zasypania doliny pri Rogovských je potrebné zakúpiť cca 60
odvodňovacích rúr.
- Oplotenie starého cintorína je dokončené, zrealizovalo sa aj verejné osvetlenie.
- Zrealizovala sa aj výmena káblových rozvodov verejného osvetlenia na Ulici dlhej.
- V letných mesiacoch sa položil asfaltový koberec v areáli školy, pred Domom nádeje
a na Ulici davidovskej.
- Obec podala žiadosť aj na domáce kompostéry, ale výsledky ešte nevieme.
- Úver na rekonštrukciu KD obec zobrala z VÚB.
- Projekt na Miestne občianske poriadkové služby obec taktiež podala, a čakáme na
rozhodnutie.
- Z Gminy Sanok v Poľsku nám bola doručená ponuka zapojenia sa do projektu
v Poľsku, podrobnosti sa dohodnú osobne pri návšteve našej obce.
- Obec môže požiadať o finančné prostriedky na zabezpečenie pitnej vody do lokality
kde sa budú stavať nové nízko štandardné byty.
- V závere zasadnutia poslanec p. M. Truchan odovzdal starostovi obce zodpovednosť
za vedenie ŠK od 21.09.2017.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 247 / 2017
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) Odovzdanie zodpovednosti p. M. Truchana za vedenie ŠK v Sačurove od 21.09.2017.

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 21.09.2017

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: Ľ. Bereščíková
Mgr. M. Hric

.......................
.......................

Peter Barát
starosta obce

