Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Sačurov,
konaného dňa 27.6. 2019

Prítomní: Starosta obce : Peter Barát
Poslanci : Mgr.K.Baňasová, Mgr.I.Baran, p.O.Begala,, p. J.Dutkovič, MUDr.
Marína Romanová MPH, Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, Ing.Capik,
p.M. Truchan.
Ospravedlnená: p.Bundzáková – kontrolórka obce
Neprítomný: 0
Prizvaní: Mgr.Dušan Harvilik - kaplán Rímskokatolíckej farnosti Sačurov, p. Ľ.
Chomjaková - ekonómka obce, p.Kuliková, sl.Bálintová - zapisovateľka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Informácia o plnení uznesení OZ.
Interpelácie poslancov OZ.
Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2018 / p. K. Kulíková /.
Úprava rozpočtu ZŠ a Obce k 30.6.2019
a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019.
b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019.
9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 .
10. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 a správa audítora.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018.
11. Schválenie VZN č.1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov.
12. Rôzne.
13. Záver.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril p. Peter Barát, starosta obce. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9, teda
zasadnutie OZ je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznášania schopné.

Starosta predložil ku schváleniu program zasadnutia OZ, ktorý bol bez pripomienok
schválený.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice: Begala, Dutkovič
Návrhová komisia: Capik, Truchan, Romanová
Zapisovateľ: Bálintová
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0
O 17:15 hod sa na zasadnutie OZ dostavil p.kaplán Rímskokatolíckej farnosti Sačurov – Mgr.
Dušan Harvilik. Pozval ho starosta obce z dôvodu ukončenia jeho pôsobenia vo farnosti
Sačurov. V krátkom rozhovore s poslancami vyjadril svoje dojmy zo svojho pôsobenia
v Sačurove a poďakoval všetkým za spoluprácu. Poslanci mu popriali veľa úspechov do jeho
nového pôsobiska a jeho prijatie bolo ukončené spoločným vyfotografovaním sa do obecnej
kroniky.
Zasadnutie ďalej pokračovalo v rokovaní bodom 3:
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení

Uznesenie č.27 / 2019. Schvaľuje:
Návrh na zapojenie sa obce do výzvy „OPLZ-P06-SC-611-2018-2 Rómska osada Sačurov“
na výstavbu bytov prestupného bývania
Starosta: Bola spracovaná architektonická štúdia na obcou zakúpené parcely. Podľa štúdie
môžeme na súčasných parcelách v požadovaných parametroch postaviť cca 80 bytov. Za
účelom presťahovania celej komunity je potrebných 170 bytov. Navyše, tento aktuálny
projekt predpokladá, a požaduje výstavbu v centre, resp.blízko centra obce. V súčasnosti je
podaný dotaz, či byty na prestupné bývanie, je vôbec možné stavať na parcelách situovaných
vzhľadom k obci takto, ako sú situované naše parcely, zakúpené v minulosti za účelom
výstavby pre rómsku komunitu.
Prebiehalo územné konanie za účelom výstavby, majiteľ parcely, ktorá ostala nevykúpená (
p.Dzurco) podal námietku proti výstavbe. Prebehlo rokovanie medzi p.Dzurcom, starostom
a autorom znaleckého posudku, ktorý stanovil cenu za m2 pre výkup ( Ing.Čech-Špireková).
Nakoniec došlo k dohode a p.Dzurco predal svoju parcelu v cene znaleckého posudku 1,20
EUR/m2. Následne ale v súvislosti s projektom situáciu značne skomplikovalo stanovisko

Ministerstva vnútra, ktoré v rámci tohto projektu predpokladá s výstavbu bytov v centre alebo
blízko centra obce. Z tohto dôvodu je akékoľvek pokračovanie v príprave projektu
pozastavené. Nakoľko kvôli tomu bol projekt pozastavený aj iným obciam a mestám,
Ministerstvo sa obrátilo na Európske inštitúcie, či je možné v rámci tohto projektu realizovať
výstavbu aj mimo centier obcí.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č.29 / 2019. Schvaľuje:
V súlade s ustanovením§ 9a, ods.2 a § 9a odsek 8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
pozemok - parcelu č.CKN 164/2 o výmere 14 m2, v katastrálnom území Sačurov, zapísanú na
LV č.1046, zastavaná plocha, za cenu vo výške 4,00 eur/m2p.Ing.JaroslavBedri a Ing.Oľga
Bedriová, r.Burkhal, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov , v podiele 1/1.,
094 13 Sačurov
Starosta: Bola podpísaná kúpno-predajná zmluva, v súčasnosti je podaný návrh na vklad do
katastra.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č.30 / 2019. Schvaľuje:
Cenovú ponuku na úpravu detského ihriska založením umelého trávnika a pokládkou
gumových podložiek vo výške 2.835,33.- eur.
Záver: splnené – vypúšťa sa

Uznesenie č.31 / 2019. Schvaľuje:
Návrh na uzatvorenie dlhodobej zmluvy na 20.rokov medzi obcou Sačurov
a Rímskokatolíckou cirkvou na projekt „Svadobka s pozemkom“ pre účely vypracovania
žiadosti na príspevok na rekonštrukciu z eurofondov na sumu 100 eur/rok a predkupne právo
na objekt pre obec v sume 10.000.- eur.
Starosta: Zmluva medzi Obcou a Rímskokatolíckou cirkvou je podpísaná zo strany obce
prostredníctvom duchovného otca bola postúpená na biskupský úrad.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č.32 / 2019. Schvaľuje:
Návrh na odpredaj vozidla Škoda Octavia a zakúpenie nového vozidla do výšky 25.000.- eur
formou leasingu.
Starosta: Nové auto bolo zákúpené avšak nakoľko pri kúpe nového auta na leasing bola
predajcami ponúkaná ako protihodnota za staré auto ( Škoda Octavia) nízka čiastka, staré auto
nebolo odpredané na protihodnotu.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č. 40 / 2019. Schvaľuje:
návrh na vysporiadanie časti parciel 185/1 (vlastník obec) a časti parciel 185/3, 185/5
a 185/14 (vlastník p.Staško Pavol ) medzi obcou a p.Staškom odkúpením 40 m2 od p.Staška
v cene 4.- EUR/m2
Starosta: p.Staško nesúhlasí s cenou 4.- EUR/m2 . K vysporiadaniu preto nedošlo.
Záver: Uznesenie nesplnené – vypúšťa sa.

Uznesenie č. 42 / 2019. Schvaľuje:
realizáciu zámeru výstavby hygienického centra pri Polyfunkčnom objekte na ul.Davidovská
Starosta: Z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity máme schválených 13.000.EUR, z Nadácie EPH 4.000.- EUR, z Apoštolskej cirkvi v USA 8.000.- EUR, môžeme
započať s výstavbou formou prístavby k Polyfukčnému objetu na ul.Davidovská ( budova
Polície)
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č. 43 / 2019. Schvaľuje:
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj motorového osobného vozidla škoda
Octavia za minimálnu sumu 4.500.- EUR.
Starosta: Súťaž prebehla, prihlásil sa jeden záujemca, ponúkol sumu za vozidlo 4.500.- EUR,
táto suma ale doposiaľ nebola pripísaná na účet obce, po jej pripísaní odovzdáme vozidlo
novému vlastníkovi.
Záver: uznesenie v štádiu plnenia.

Uznesenie č. 44 / 2019. Schvaľuje:
návrh „Memoranda o spolupráci“ medzi Mgr.Moskaľovou a Obcou Sačurov – viď príloha
č.6.
Starosta: Memorandum o spolupráci bolo podpísané, p.Moskaľová už absolvovala prvú
návštevu svojich určených priestorov
Záver: splnené

Uznesenie č. 45 / 2019. Schvaľuje:
1) predloženie žiadosti o dotáciu z Výzvy číslo II KMV 2019
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom Rekonštrukcia
kamerového systému a dohľadového centra v obci Sačurov
2) 5% spolufinancovanie dotácie obcou
Starosta: Dotácia nám bola schválená vo výške 44.005.- EUR, musíme zrealizovať Verejné
obstarávanie na dodávateľa zhotoviteľa.
Záver: splnené – vypúšťa sa

Uznesenie č. 46 / 2019. Schvaľuje:
návrh na objednanie dáždnika do každej domácnosti vo farbách a s potlačou obce k jej 620.
výročiu prvej zmienky.
Starosta: po riešení nákupu dáždnikov s viacerými dodávateľmi bola nakoniec dohodnutá
jednotková cena za požadovaný dáždnik 4,10.-, ktorú ku 620.výročiu prvej písomnej zmienky
o našej obci obdŕži každá domácnosť. Na slávnostiach koncom augusta vystúpi okrem iných
aj skupina Drišľak
Záver: uznesenie splnené – vypúšťa sa.
.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 47/ 2019
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, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 4. Interpelácia poslancov OZ
Mgr.Baran predniesol návrh, aby do septembra spoj do Michaloviec nechodil iba do
Sečovskej Polianky, ale aby mal konečnú zastávku presunutú až do našej obce, nakoľko je
využívaný viacerými študentmi z našej obce.

Starosta: Túto záležitosť už mal riešiť s p. riaditeľkou SAD Vranov nad Topľou, mali sa
stretnúť ale zatiaľ sa nestretli. SAD Vranov n/T bude zrejme požadovať od obce finančnú
kompenzáciu, ale obec je ochotná ju na tento účel poskytnúť.
Ing.Capik – v rámci Petície za obnovenie železničnej dopravy na trať Vranov n/T – Trebišov
má už petičný výbor 4.700 podpisov. Mrzí ich neakceptácia uvedenej aktivity Mestom
Trebišov, vo Vranove n/T sa stretli s prednostom MÚ, avšak ani Mesto Vranov n/T zatiaľ
nereagovalo, keď následne podali žiadosť o povolenie na zber podpisov pred budovou MÚ.
Petičný výbor sa snažil nadviazať aj komunikáciu s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý
robí štúdiu ekonomického dopadu uvedenej iniciatívy. Petičný výbor má záujem na
obnovenie spojov cca okolo 6:00 hod ( zamestnanci do práce), 8:00 hod ( žiaci do školy)
a následne po 14:00 hod.
Starosta: Uvedenú aktivitu podporil, pripomenul, že s niektorými funkcionármi miest je
ťažká komunikácia.
Mgr.Baran sa v ďalšej rozprave zaujímal o zľavy na smetné nádoby pre dôchodcov
a invalidných dôchodcov taktiež o úľavy pri zbere odpadu,
Starosta: Uvedenú problematiku rieši obcou prijaté VZN, prípadní záujemcovia sa majú
možnosť informovať na OcÚ. Ďalej Mgr.Baran navrhol opravu konštrukcií na sieťky brán na
ihrisku s umelým podkladom.
Starosta: Tieto bránky budú v dohľadnom čase opravené.
Ing.Capik sa pýtal na rozobrané časti chodníkov na ul Školská a ul.Dlhá.
Starosta: časti chodníkov poopravujeme, len je problém vyčleniť priestor na to z dôvodu
nedostatku ľudí. Ing,Capik sa tiež informoval na možnosť chemického postreku chodníkov
proti prerastaniu burinou. Starosta: Niekedy burinu s chodníkov odstraňovali pracovníčky
z VPP, teraz pretrváva ich nedostatok, nakoľko nezamestnaní nemajú záujem o VPP.
Ing.Capik taktiež navrhol osadiť dopravné zrkadlo na križovatku Družstevná – Školská.
Starosta: Zrkadlo už bolo zakúpené, tiež bolo zakúpené zrkadlo na križovatku Jarková –
Osloboditeľov ( pri detskom ihrisku), v blízkej dobe budú osadené.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 48 / 2019

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.

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.6.2019

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM : Komisia od minulého zasadania OZ nezasadala.
Ing.Zubko - za Komisiu VVPaŽP: Komisia zasadal a riešila podnet p.Pavlovej na
p.Hančuľáka z ulice Dlhej ohľadne včiel p.Hančuľáka. P.Hančuľák sa na zasadnutie komisie
nedostavil a vyžiadal si od Komisie všetky písomné doklady, nakoľko ide o viacnásobný
podnet k uvedenej veci, ktorý sa rieši dlhodobo. Komisia mu ich poskytla. U p.Hančuľáka
bola zrealizovaná Slovenskou veterinárnou správou kontrola chovu včiel. Členovia
kontrolnej komisie následne navštívili Obecný úrad, kde sa vyjadrili, že uvedené včelstvo nie
je agresívne a doporučili ich majiteľovi osadiť na hranicu pozemku prekážku v ich pohybe.
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia zasadala a pracuje podľa plánu.
V ďalšej rozprave p.Truchan informoval poslancov, že v blízkej budúcnosti ich súkromná
firma usporiada futbalový turnaj na ihrisku s umelou trávou, kde sú všetci vítaní. P.Truchan
oslovil v tejto súvislosti aj p. Tomáša Truchana, aby pripravil pre deti zábavný program.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 49 / 2019

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) informáciu o činnosti komisií Obecného zastupiteľstva za uplynulé obdobie

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 6. Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2018
Návrh už tradične predniesla pani Kuliková, prečítala poslancom pripravený návrh, ktorý mal
40.zápisov a tvorí prílohu č.2 tejto Zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 50 / 2019
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) Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2018– viď príloha č. 2
B. schvaľuje:
1) Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2018– viď príloha č.2
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.6.2019

K bodu 7. Plnenie Úprava rozpočtu ZŠ a Obce k 30.6.2019 (p.Chomjaková )
Predniesla ekonómka obce, p.Chomjaková. Najprv informovala o disproporcii vo financovaní
školskej jedálne a školského klubu detí, ktoré sú financované príspevkami z obecného
rozpočtu. Po diskusii starostu a poslancov obce bolo dohodnuté, že mesačný transfer 6.000.EUR pre ŠJ a ŠKD bude upravený na 7.000.-EUR. Bude taktiež zakúpené aj vybavenie
kuchyne v hodnote cca 10.000.-EUR a zrekonštruuje sa objekt školskej vodárne.
V ďalšej rozprave predniesla p.Chomjaková návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.6., kde
podrobne informovala poslancov o každej upravovanej položke – viď príloha č.3 tejto
zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 51 / 2019
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) plnenie a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.6.2019 predneseného p.Chomjakovou – viď
príloha č.3
B. schvaľuje:
1) plnenie a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.6.2019 predneseného p.Chomjakovou – viď
príloha č.3
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 8. a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019
Predniesol zástupca starostu Ing,Roman. Plán práce OZ tvorí prílohu č.4.tejto Zápisnice

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 52 / 2019
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 II. polrok 2019 – viď príloha č.4 tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 – viď príloha č.4 tejto zápisnice
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 8. b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019.
Predniesli predsedovia komisií. Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ; Ing.Zubko - za
KomisiuVVPaŽP, Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM. Plány zasadnutí komisií tvoria prílohu
č.5.tejto Zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 53 / 2019

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) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 – viď príloha č.5.
B. schvaľuje:
1) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 – viď príloha č.5.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.6.2019

K bodu 9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 .
Vypracovala kontrolórka obce p.Bundzáková, predniesol zástupca starostu Ing.Roman. Plán
kontrolnej činnosti na II.polrok 2019 tvorí prílohu č.6 tejto Zápisnice. Plán kontrolnej činností
bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením
.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 54 / 2019
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 II. polrok 2019 – viď príloha č.6 tejto Zápisnice
B. schvaľuje:
1) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – viď príloha č.6 tejto Zápisnice
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.6.2019

K bodu 10. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 a správa audítora.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018.
Záverečný účet obce predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková. Informovala o ňom
poslancov a prečítala Záverečnú správu audítora. Záverečný účet obce, ktorý bol zverejnený
na úradnej tabuli tvorí prílohu č.7 tejto Zápisnice Predniesla taktiež svoju monitorovaciu
správu ku záverečnému účtu, v ktorej odporučila poslancom schváliť záverečný účet bez
výhrad.
Správu kontrolórky k záverečnému účtu predniesol zást. starostu Ing. Roman.
Pani kontrolórka v súlade s § 16, ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúča Obecnému zastupiteľstvu Sačurov uzatvoriť prerokovanie Návrhu
záverečného účtu Obce Sačurov za rok 2018 s výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad“. Stanovisko kontrolóra tvorí prílohu č.8 tejto Zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 55 / 2019
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) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 –viď príloha č.7
2) Správu audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce Sačurov za rok
2018, v ktorej navrhuje schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad. - viď príloha č.8
3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018, v ktorom odporúča OZ

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Sačurov za rok 2018 s výrokom „celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“ – viď príloha č.9.

B. schvaľuje:
1) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 –viď príloha č.7
2) Správu audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce Sačurov za rok
2018, v ktorej navrhuje schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad .- viď príloha č.8
3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018, v ktorom odporúča OZ
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Sačurov za rok 2018 s výrokom „celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“ – viď príloha č.9.

Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

O 20:00 hod odišla z rokovania Obecného zastupiteľstva MUDr. Romanová
K bodu 11.) Schválenie VZN č.1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov
Uvedený bod predniesol starosta obce. V obci prebehla prokurátorská previerka na
zhodnotenie stavu zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obcí o vyhradení miesta
a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách. Okresná
prokuratúra sa dotazovala, či Obec má prijaté VZN o umiestňovaní volebných plagátov podľa
zákona č. 85/2005 Z.z. Obec oznámila, že takéto VZN prijaté nemá. Následne Okresná
prokuratúra podľa § 28 ods.1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov navrhla upozornením prokurátora Pd 64/197713-1 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Sačurov prejednať upozornenie prokurátora a následne prijať VZN
o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných
priestranstvách..
Následne bol poslancami prejednaný návrh samotného VZN Obce Sačurov č.1/2019
O umiestňovaní volebných plagátov, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli dňa 3.6.2019..
Samotné VZN č 1/2019 tvorí prílohu č.11. tejto zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 56 / 2019
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) Upozornenie prokurátora č.Pd 64/19/7713-1, podľa § 28 ods.1 zákona č.153/2001 Z.z.
2.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Sačurov č.1/2019 O umiestňovaní
volebných plagátov, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli dňa 3.6.2019 – viď príloha č.10
B. schvaľuje:
1) Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Sačurov č.1/2019 O umiestňovaní
volebných plagátov, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli dňa 3.6.2019 – viď príloha č.11
tejto zápisnice
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 12: Rôzne
Diskusiu začal Ing.Roman dotazom na starostu ako reálne v súčasnosti funguje v obci
opatrovateľská služba. Starosta odpovedal, že opatrovateľská služba v obci nefunguje
z dôvodu nezáujmu prípadných záujemcov, nakoľko klient si pripláca polovicu hodinovej
sadzby ( druhú polovicu dopláca obec, ide o cca 0,50 EUR-./hod) a doposiaľ nebol medzi
obyvateľmi obce záujem o túto službu.
Ing.Zubko upozornil na sústavný neporiadok v potoku. Starosta reagoval pripomienkou že
toto je problém nielen Sačurova ale aj ostaných obcí, cez ktoré potok preteká – obce Banské
a obce Davidov. V prípade dažďov , keď je zvýšený prietok vody potokom táto nanesie veľké
množstvo odpadkov do koryta v Sačurove a je to nielen v dôsledku znečisťovania okolia
potoka v Sačurove. Potok sa pravidelne čistí, z čoho je nárast vývozu komunálneho odpadu,
ale ani to nepomáha. V tejto súvislosti starosta upozornil, že v tomto roku dôjde k rapídnemu
navýšeniu nákladov na vývoz TKO. Potok sa snažíme vykosiť pracovníkmi na VPP.
Ďalej v diskusii pokračoval p.Dutkovič, ktorý pripomenul, že je správne pokiaľ autá cez
týždeň parkujú aj na školskom dvore ale cez víkend je areál otvorený , je v ňom možnosť
pohybu nepovolaných osôb a prejavuje sa to znečisťovaním areálu rôznymi odpadkami.
Starosta reagoval, že už upozornil pracovníkov Poriadkových hliadok aby večer zatvárali
školský areál. Starosta tiež pripomenul, že občania vo všeobecnosti nedodržiavajú predpisy.
P.Dutkovič ďalej upozornil na zlý stav obecného amfiteátra. Starosta s ním súhlasil,
pripomenul, že v blízkej budúcnosti budeme musieť rozobrať konštrukciu hranolov.
P.Truchan upozornil starostu že nedávno si všimol na ul.Školskej odkryté „vodovodné
šupátko“, na ktorom môže dôjsť k úrazu. Starosta s ním súhlasil, vie o tomto probléme,
odpovedal, že už sme to zabezpečili plastovou rúrou a poklopom ale všetko zmizlo.

Večerami sa v obci robí vandalizmus takéhoto charakteru.
p.Begala sa informoval u starostu ako v poslednom čase prebieha v obci odchyt túlavých
psov. V mieste bývalého JRD sa potulujú dva psy, ktoré sú agresívne a útočia na ľudí, mali by
byť odchytené. Starosta reagoval, že vyzve odchytovú službu, aby ich prišla odchytiť, ale
väčšinou, keď príde, túlavé psy v obci nemožno nájsť. p.Begala ďalej pripomenul rastúci
počet cestných pirátov, najmä na ul.Družstevnej.

Poslanci sa taktiež informovali u starostu na množstvo odstavených vrakov áut na súkromnom
pozemku, na ul.Staničnej. Starosta odpovedal, že túto otázku mu položili aj na okresnom
úrade, odbore životného prostredia. Starosta nemá informáciu o nejakom povolení ale podľa
všetkého uvedenú záležitosť Okr. úrad neriešil.
p.Truchan ďalej pripomenul, že sa nerešpektuje zákaz prejazdu nákladných áut po ulici
Družstevnej. Starosta odpovedal, že zo strany spoločnosti Agren je rešpektovaný,
nerešpektujú ho iní účastníci cestnej premávky. Ďalej p.Truchan poprosil starostu o nevysoký
finančný príspevok pre aktivity ŠK s najmenšími žiakmi, ktorých kategória bola nedávno
založená. Potrebujú dve bránky ( menšie ako štandardné ) a nejakú výstroj celkovo v hodnote
cca 200 – 300 EUR.
V ďalšej diskusii zazneli kritické pripomienky poslancov na skutočnosť, že v nedávnom
zápase nastúpil za dorastencov Sačurova iba jeden Sačurovčan a za A-mužstvo iba traja
Sačurovčania. Apelovali na starostu aby oslovil trénera, aby v prípade rovnakej kvality
nasadzoval do zápasov prednostne hráčov pochádzajúcich zo Sačurova. Starosta pripomenul,
že obec Sačurov celkovo prispieva na futbal jedným z najvyšších príspevkov spomedzi
blízkych obcí.
p.Truchan upozornil starostu, na konkrétny prípad recidivistu, ktorý pochádza z rómskej
osady v Sačurove, ktorý v Čemernom systematicky pácha vandalizmus rozkrádaním areálu
tehelne , spolu s deťmi. Starosta odpovedal, že my môžeme takémuto občanovi iba dohovoriť,
kompetencie sú na strane polície.

V ďalšej diskusii bodu 10.Rôzne pokračoval starosta. Informoval poslancov, že iba v
predchádzajúci deň vyšla výzva na výstavbu chodníkov a komunikácií. V prípade, ak by sme
sa rozhodli do nej zapojiť mohlo by dôjsť k výstavbe potrebných zatiaľ nedobudovaných
chodníkov, napr. aj s dažďovými kanalizáciami napr. na ul.Davidovskej – od Policajnej
stanice po rómsku osadu, komunikácie popri škole, na ul.Staničnej, a i.. Účelom projektu je
najmä zlepšenie situácie občanov vo vylúčených komunitách. Naša obec by mohla čerpať
podľa početnosti takejto komunity príspevok až do výšky 1 mil.EUR, pri 5 % spoluúčasti
a vyfinancovaní neoprávnených nákladov.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 57 / 2019
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) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPLZ-P06-SC611-2019-1 Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry. Názov žiadosti o NFP: Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry v obci Sačurov.
2) 5% tné spolufinancovanie projektu celkových oprávnených nákladov
3) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov , ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa
B. schvaľuje:
1) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPLZ-P06-SC611-2019-1 Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry. Názov žiadosti o NFP: Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry v obci Sačurov.
2) 5% tné spolufinancovanie projektu celkových oprávnených nákladov
3) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

Starosta ďalej informoval poslancov o Žiadosti firmy Agren s.r.o. o poskytnutie služby
teleskopickým nakladačom CATERPILLAR v prípade potreby v období žatevných prác júl
2019 – august 2019. Po diskusii k tomuto bodu sa poslanci zhodli na poskytnutí tejto služby v
cene 30.-EUR/hod bez ceny PHM.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 58 / 2019
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) Žiadosť firmy Agren s.r.o. o poskytnutie služby teleskopickým nakladačom

CATERPILLAR v prípade potreby v období žatevných prác júl 2019 – august 2019.
2) Návrh na vykonávanie služby teleskopickým nakladačom CATERPILLAR v mesiacoch
júl – august 2019 v hodinovej sadzbe 30.- EUR/hod bez ceny PHM.

B. schvaľuje:
1) Žiadosť firmy Agren s.r.o. o poskytnutie služby teleskopickým nakladačom
CATERPILLAR v prípade potreby v období žatevných prác júl 2019 – august 2019.
2) Vykonávanie služby teleskopickým nakladačom CATERPILLAR v mesiacoch júl –
august 2019 v hodinovej sadzbe 30.- EUR/hod bez ceny PHM.
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

V ďalšej rozprave k bodu 10.Rôzne starosta upozornil poslancov na veľmi zlý stav miestneho
amfiteátra, kde z bezpečnostných dôvodov budeme nútení rozobrať drevenú konštrukciu
hranolov v jeho zadnej časti. Nevyhovujúca je taktiež dlažba amfiteátra a jeho fasáda.
Navrhol poslancom nutnú opravu amfiteátra aj v súvislosti s folklórnymi slávnosťami, ktoré
plánujeme v obci koncom augusta. Starosta vyzval poslancov na návrhy, príp. námety, ako
opraviť amfiteáter. Po diskusii k tomuto návrhu sa poslanci zhodli na oprave amfiteátra
s maximálnym nákladom 10.000.- EUR

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 59 / 2019

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) Návrh na opravu amfiteátra s investíciou vo výške maximálne 10.000.- EUR

B. schvaľuje:
1) Návrh na opravu amfiteátra s investíciou vo výške maximálne 10.000.- EUR
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0
Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.6.2019

Starosta ďalej informoval poslancov o návšteve pani z okresnej knižnice, ktorá vyvíja aktivity
za účelom podpory a obnovy obecných knižníc. Starosta ju informoval, že naša obec
presunula obecnú knižnicu do Základnej školy, ktorú následne pani aj navštívila. Vyslovila
uznanie nad jej vysokou úrovňou, ale skonštatovala, že do školskej knižnice nemôže
investovať.
V ďalšej diskusii starosta informoval poslancov, že na rozšírenie kamerového systému nám
bol schválený príspevok 44.000.-EUR.
Starosta tiež upozornil poslancov na zlý stav kiosku autobusovej zastávky na ul.Dargovskej
pri p.Bančanskej. Starosta navrhol osloviť p.Bančanskú s možnosť odpredaja časti jej parcely
za účelom osadenia nového kiosku autobusovej zastávky a následne zjednotiť výzor všetkých
autobusových zastávok v obci.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 60 / 2019
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) Návrh na oslovenie pani Bančanskej so žiadosťou o odkúpenie časti jej parcely v cene 4.EUR/m2 , na ul.Dargovskej, za účelom umiestnenia kiosku autobusovej zastávky
B. schvaľuje:
1) Návrh na oslovenie pani Bančanskej so žiadosťou o odkúpenie časti jej parcely v cene 4.EUR/m2 , na ul.Dargovskej, za účelom umiestnenia kiosku autobusovej zastávky

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

Sačurov, 27.6.2019

Peter Barát
starosta obce

V závere zasadania starosta poďakoval všetkým, ktorí pomáhali organizovať Deň detí, najmä
Mgr.Baňasovej a p.Berešovi.
Taktiež poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu akcie Sačurovský
traktor, poďakoval tiež sponzorským firmám uvedenej akcie. Na tejto akcii sa okrem iného
robila aj dobročinná zbierka, kde sa vyzbieralo 260.- EUR na medicínsky prístroj pre Detské
oddelenie Vranovskej nemocnice. V budúcnosti bude táto akcia organizovaná v 3.júnovú
sobotu.
Starosta informoval poslancov, že 6. – 7.júla ja plánované v rámci cezhraničnej spolupráce
stretnutie v Poľsku, v našej družobnej obci Pisarowce. Do Poľska bola pozvaná delegácia
z našej obce už v sobotu 6.júla, v nedeľu ráno by sa mali dostaviť futbalisti. Stretnutia sa
zúčastnia aj zástupcovia z českej družobnej obce. Starosta pozval na túto akciu všetkých
poslancov.
K bodu 15) Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
OZ.Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia o 22:15 hodine.

Zapísal: Ing.M.Roman

Overovatelia: p.Begala
..............................
p.Dutkovič ...............................

Peter Barát
starosta obce

