Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Sačurov,
konaného dňa 27.9. 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.
Ospravedlnení: 0
Neprítomný: 0
Prizvaní: Mgr. M. Bančanská -riaditeľka ZŠ Sačurov – ospravedlnila sa, Mgr. A. Urbanová –
riaditeľka MŠ Sačurov, p. Ľ. Chomjaková - ekonómka obce, sl.S. Bálintová - zapisovateľka

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 / predsedovia komisií OZ/.
6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 ZŠ
v Sačurove.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2019 /2020 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /.
7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 MŠ Sačurov.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2019 /2020 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /.
8. Plnenie a úprava rozpočtu ZŠ a obce k 30.9. 2019.
9. Príprava inventarizácie obecného majetku k 30.11.2019 – určenie pracovných
komisií / p. Peter Barát - starosta obce /.
10. Prerokovanie dodatku č.1 k VZN 3/2015.
11. Rôzne
12. 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: Truchan, Zubko
Návrhová komisia: Dutkovič, Begala, Baran
Zapisovateľ: Bálintová
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0 ,

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.
Projekt je pozastavený, kvôli tomu, že výstavba je plánovaná za obcou a nie v centre, alebo
blízko centra obce.
Nakoľko kvôli tomu bol projekt pozastavený aj iným obciam a mestám, Ministerstvo vnútra
sa obrátilo na Európske inštitúcie, či je možné v rámci tohto projektu realizovať výstavbu aj
mimo centier obcí. Dosiaľ v tejto veci nedošlo ku žiadnemu ďalšiemu posunu
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: Kúpno-predajná zmluva už bola zapísaná do katastra.
Záver: uznesenie 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 a
prostredníctvom duchovného otca bola postúpená na biskupský úrad. Majetková komisia už
zasadla a predbežne súhlasila, ale ešte chcú prizvať aj svojho odhadcu na overenie nášho
posudku.
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 zakúpené 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 splnené – 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 objektu na ul.Davidovská ( budova
Polície).
Vykopali sa základy a máme ich už aj zabetónované. Doviezli sa šalovacie tvárnice na sokeľ
a v najbližšom období sa bude pokračovať v prácach.
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 už bola pripísaná na účet obce a auto už bolo odovzdané novému vlastníkovi.
Záver: uznesenie je splnené – vypúšťa sa

Uznesenie č. 57 / 2019. 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.
Starosta: Bola oslovená projektantka na vypracovanie projektu, ale nakoľko je značne
vyťažená, tak nestihneme podať žiadosť do 1.kola. Následne by sme sa zapojili až do kola č.2.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č. 59 / 2019. Schvaľuje:
Návrh na opravu amfiteátra s investíciou vo výške maximálne 10.000.- EUR
Starosta: Amfiteáter sa momentálne opravil len v minimálnom rozsahu a schválenú väčšiu
opravu môžeme uskutočniť na budúci rok.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č. 60 / 2019. Schvaľuje:
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.
Starosta: Nehnuteľnosť momentálne zmenila majiteľa, takže momentálne sa to nerieši.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 61/ 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, 27.9.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 4. Interpelácia poslancov OZ
Romanová – na novom cintoríne pod veľkým centrálnym krížom je popraskaný podstavec,
Starosta: pozrieme ho a opravíme
Romanová – bude sa v tomto roku pred dušičkami upravovať trávnatý povrch hrobových
miest ?
Starosta : áno, už dnes tam bol upravovať trávnik p.Boroš.
Zubko: na ul.Davidvskej je vyschnutý jeden z okrasných stromov verejnej zelene;
Starosta: odstránime ho;
Baran: Čo s veľkými ihličnanmi pri Gréckokatolíckom chráme?
Starosta: Prebieha konanie na povolenie na ich výrub, stromy sú už označené na výrub;
Begala: pri moste cez potok pri ČOV je viacero stromov, ktoré most zneprehľadňujú pre
premávku áut;
Starosta: majiteľom dáme návrh na orezanie stromov
Baňasová: upozornila na neúnosnú situáciu v súvislosti s permanentným zadymovaním obce
najmä vo večerných hodinách, najmä pri spaľovaní bioodpadu ale aj plastov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 62 / 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.

Sačurov, 27.9.2019

Peter Barát
starosta obce

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. Orosa, ktorý žiadal
komisiu o súčinnosť pri napojení sa na dažďový zvod suseda – p.Zubeka. Komisia
preskúmala túto žiadosť na mieste. Nakoľko ide o právne komplikovanú záležitosť, komisia
písomne odporučila p.Orosovi obrátiť sa na príslušné odborné orgány.
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia na poslednom zasadnutí zhodnotila doterajšiu
činnosť a venovala sa aj príprave ďalších akcií .

Zajtra - sobota, 28.9.2019 – stretnutie motorkárov o 14:00 hod v našej obci a potom
nasledujúca sobota – 5.10. o 10:00 – varenie gulášu.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 63 / 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, 27.9.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 ZŠ
v Sačurove.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom
roku 2019 /2020 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /.
Predniesla v zastúpení riaditeľky ZŠ, ktorá sa ospravedlnila K.Baňasová. Správa o výchovno
– vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 ZŠ v Sačurove tvorí prílohu 2a.) tejto
Zápisnice. Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v roku 2019 /2020
na ZŠ v Sačurove tvorí prílohu 2b.) tejto Zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 64 / 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.) Správu o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 ZŠ
v Sačurove – viď príloha 2a.)
2.) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2019 /2020 na ZŠ v Sačurove - viď príloha 2b.)

B. schvaľuje:
1.) Správu o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 ZŠ
v Sačurove – viď príloha 2a.)
2.) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2019 /2020 na ZŠ v Sačurove - viď príloha 2b.)
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.9.2019

K bodu 7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 MŠ
v Sačurove.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom
roku 2019 /2020 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /.
Predniesla riaditeľka MŠ Sačurov – Mgr.Urbanová. Správa o výchovno – vzdelávacej
činností v školskom roku 2018/2019 MŠ v Sačurove tvorí prílohu 3a.) tejto Zápisnice.
Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v roku 2019 /2020 na MŠ
v Sačurove tvorí prílohu 3b.) tejto Zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 65 / 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.) Správu o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 MŠ
v Sačurove – viď príloha 3a.)
2.) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2019 /2020 na MŠ v Sačurove - viď príloha 3b.)
B. schvaľuje:
1.) Správu o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 MŠ
v Sačurove – viď príloha 3a.)

2.) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2019 /2020 na MŠ v Sačurove - viď príloha 3b.)
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.9.2019

K bodu 8. Plnenie Úprava rozpočtu ZŠ a Obce k 30.9.2019 (p.Chomjaková )
Predniesla ekonómka obce, p.Chomjaková. ZŠ o úpravu k 30.9.2019 nepožiadala.
P.Chomjaková podrobne informovala poslancov o každej upravovanej položke – viď príloha
č.4 tejto zápisnice. Starosta oboznámil poslancov, že do kuchyne ZŠ sa zakúpili nové
spotrebiče ( kotol,šporák, panva, chladnička , robot ) a zrekonštruovala sa elektroinštalácia
spolu zhruba za 18.000.- EUR. Taktiež bola zrekonštruovaná budova školskej vodárky.
Starosta taktiež apeloval na poslancov aby v súvislosti s kreovaním rozpočtu na r.2020
porozmýšľali nad úpravou poplatkov za vývoz TKO a za stočné, nakoľko obci v tomto roku
rádovo stúpli výdaje na tieto komodity a uvedené poplatky zďaleka nepokrývajú tieto výdaje
obce. Tiež pripomenul, že je veľký problém z vývozom separovaných komodít odpadu zo
zberných dvorov, nakoľko niektoré komodity nemá od obce kto odoberať.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 66 / 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 30.9.2019 predneseného p.Chomjakovou – viď
príloha č.4
2) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdaje na výstavbu
altánku v MŠ, prevádzkové stroje do kuchyne ZŠ, výstavbu hygienického centra, vodáreň ZŠ
a rúry na „Rogovského“ dolinu.

B. schvaľuje:
1) plnenie a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.9.2019 predneseného p.Chomjakovou – viď
príloha č.4

2) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdaje na výstavbu
altánku v MŠ, prevádzkové stroje do kuchyne ZŠ, výstavbu hygienického centra, vodáreň ZŠ
a rúry na „Rogovského“ dolinu.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Sačurov, 27.9.2019

Peter Barát
starosta obce

K bodu 9. Príprava inventarizácie obecného majetku k 30.11.2019 – určenie pracovných
komisií / p. Peter Barát - starosta obce /.
Starosta oboznámil poslancov s realizáciou inventúry obecného majetku ku koncu roka 2019
a vyzval poslancov aby sa zapojili do práce v jednotlivých inventarizačných komisiách. Po
krátkej debate sa poslanci zhodli na takomto začlenení do komisií:
Inventúra majetku-starý OcÚ, Zbrojnica – Capik, Truchan
Inventúra majetku na SKC,KD – Baňasová, Capik
Inventúra majetku na ZŠ, ŠJ – Baňasová, Baran, Romanová
Inventúra majetku v MŠ – Zubko, Romanová
Inventúra majetku na DP, DN, budova Polície: Begala, Dutkovič
Starosta, zástupca starosta a kontrolórka obce sa zúčastnia inventúry v každej z komisií

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 67 / 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) Zloženie inventarizačných komisií majetku obce k 31.12.2019:
Inventúra majetku-starý OcÚ, Zbrojnica – Capik, Truchan
Inventúra majetku na SKC,KD – Baňasová, Capik
Inventúra majetku na ZŠ, ŠJ – Baňasová, Baran, Romanová
Inventúra majetku v MŠ – Zubko, Romanová
Inventúra majetku na DP, DN, budova Polície: Begala, Dutkovič
2) Starosta, zástupca starosta a kontrolórka obce sa zúčastnia inventúry v každej z komisií

B. schvaľuje:
1) Zloženie inventarizačných komisií majetku obce k 31.12.2019:
Inventúra majetku-starý OcÚ, Zbrojnica – Capik, Truchan
Inventúra majetku na SKC,KD – Baňasová, Capik
Inventúra majetku na ZŠ, ŠJ – Baňasová, Baran, Romanová
Inventúra majetku v MŠ – Zubko, Romanová
Inventúra majetku na DP, DN, budova Polície: Begala, Dutkovič
2) Starosta, zástupca starostu a kontrolórka obce sa zúčastnia inventúry v každej z komisií
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.9.2019

K bodu 10. Prerokovanie dodatku č.1/2019 k VZN č. 3/2015.
Predniesla ekonómka obce p.Chomjaková. VZN bolo nutné novelizovať kvôli zmene
legislatívy v súvislosti so školským stravovaním a kvôli zmene finančných pásiem na nákup
potravín. Samotný dodatok tvorí prílohu

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 68 / 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) dodatok č.1/2019 ku VZNč. 3/2015 – viď prílohu č.5 tejto Zápisnice

B. schvaľuje:
1) dodatok č.1/2019 ku VZNč. 3/2015 – viď prílohu č.5 tejto Zápisnice
.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.9.2019
K bodu 11. Rôzne

Začal starosta referovaním o žiadosti SUC PSK o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
pod cestami 2. a 3. triedy vo vlastníctve obce za 1,0.- EUR. SUC PSK posielali takéto žiadosti
na viaceré obce, ak sa chcú uchádzať o eurofondy musia mať majetok, do ktorého investujú
vo vlastníctve alebo v dlhodobom prenájme. Podobná žiadosť už prišla na obec v minulosti –
OZ ju zamietlo. Starosta navrhol poslancom schváliť dlhodobý prenájom týchto pozemkov na
10 rokov za 1,0.- EURo, ak o to bude mať SUC PSK záujem ( aby do neho mohla SUC PSK
investovať). P.Begala navrhol ponechať tieto pozemky v takom stave v akom sú teraz, teda
ani ich neodpredávať, ale ani ich nedávať do dlhodobého nájmu. Po tejto rozprave pristúpili
poslanci ku hlasovaniu o návrhu starostu, teda o dlhodobom nájme pozemkov pod cestami 2.
a 3.triedy vo vlastníctve obce na 10 rokov za 1,0.- EURo. Následne poslanci hlasovali
o návrhu p.Begalu nedávať tieto pozemky do dlhodobého prenájmu ani odpredať ich SUC
PSK.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 69 / 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 SUC PSK o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy vo
vlastníctve obce za 1,0.- EUR
2) návrh starostu na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom pozemkov pod cestami 2. a 3.
triedy vo vlastníctve obce pre SUC PSK na 10 rok za 1,0.- EURo.

B. schvaľuje:
2) návrh starostu na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom pozemkov pod cestami 2. a 3.
triedy vo vlastníctve obce pre SUC PSK na 10 rok za 1,0.- EURo.
.
Hlasovanie: za: 5 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 4

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.9.2019

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 70 / 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 neuzatvárať zmluvu na dlhodobý prenájom pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy vo
vlastníctve obce pre SUC PSK na 10 rok za 1,0.- EURo ani tieto pozemky neodpredávať SUC
PSK.

B. neschvaľuje:
1) Návrh uzatvárať zmluvu na dlhodobý prenájom pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy vo
vlastníctve obce pre SUC PSK na 10 rok za 1,0.- EURo ani tieto pozemky neodpredávať SUC
PSK.
.
Hlasovanie: za: 4 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 5

Sačurov, 27.9.2019

Peter Barát
starosta obce

V ďalšej rozprave bodu 11. Rôzne starosta informoval poslancov o skutočnosti, že
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo výzvu na výstavbu cyklistických trás, v rámci
ktorej môžu obce obdŕžať dotáciu na túto výstavbu s vlastnou 5% spoluúčasťou. Starosta
podal návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej
komunikácie v katastri obce Sačurov ( s názvom TRASA) financovanú z dotácie Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. V prípade úspešnosti by sa obec podieľala na
financovaní výstavby komunikácie 5%. Po prediskutovaní problematiky poslanci pristúpili ku
hlasovaniu o tomto návrhu.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 71 / 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 starostu na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej
komunikácie v katastri obce Sačurov ( TRASA) financovanú z dotácie Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.
2) 5% né spolufinancovanie výstavby cyklistickej komunikácie obcou

B. schvaľuje:
1) návrh starostu na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej
komunikácie v katastri obce Sačurov ( TRASA) financovanú z dotácie Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.
2) 5% né spolufinancovanie výstavby cyklistickej komunikácie obcou.

Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 1

Sačurov, 27.9.2019

Peter Barát
starosta obce

V ďalšej diskusii k bodu Rôzne starosta informoval poslancov o aktivitách, ktoré obec vyvíja
za účelom pravidelného autobusového spojenia našej obce s Michalovcami. Obec sa za týmto
účelom obrátila na PSK, odkiaľ prišla odpoveď, že sa na takomto spoji podieľať nebudú.
Obrátili sme sa s takouto žiadosťou na spoločnosť Arriva Michalovce a.s., odkiaľ nám prišla
odpoveď že nám navrhujú vystaviť pre nich objednávku na 1 mesiac skúšobnej doby , kde by
sa preukázala opodstatnenosť našej požiadavky a v tom prípade by KSK spoj zaradila do
prímestskej pravidelnej dopravy. Počas skúšobnej doby účtujú 1,30 €/km , čiže pre Obec by
to bolo 26 € denne , z uvedenej sumy by sa odrátala dosiahnutá tržba v úseku Sačurov –
Sečovská Polianka. Navrhujú započať skúšobnú premávku od 1.10.2019, aby v prípade
opodstatnenosti mohli zapracovať spoje do cestovných poriadkov na rok 2019/2020.
Premávali by do Michaloviec dva spoje denne – ráno od 6:15 hod zo Sačurova s príchodom

do Michaloviec o cca 07:00 hod a potom poobede s odchodom z Michaloviec o 14:30 hod
s príchodom do Sačurova cca 15:15 hod. Poslanci po diskusii pristúpili ku hlasovaniu
o návrhu vystaviť objendávku spoločnosti Arriva Michalovce a s. na prevádzkovanie vyššie
popísaného autobusového spojenia.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 72 / 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 vystavenie objednávky pre Arriva Michalovce a.s. na skúšobnú prevádzku
autobusového spojenia obce Sačurov a Michaloviec od 1.10.2019

B. schvaľuje:
1) návrh na vystavenie objednávky pre Arriva Michalovce a.s. na skúšobnú prevádzku
autobusového spojenia obce Sačurov a Michaloviec od 1.10.2019

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

Sačurov, 27.9.2019

Peter Barát
starosta obce

Po tomto hlasovaní starosta oboznámil poslancov, že bola podaná žiadosť na SFZ o finančný
príspevok na výmenu sedadiel a strechy na tribúnach futbalového ihriska a tiež na opravu
kiosku na vstupe na futbalový štadión.
Vo veci riešenia nevyhovujúceho stavu Rímskokatolíckej svadobky starosta predložil
informáciu v rámci kontroly plnenia uznesení.
Ďalšie informácie starostu v rámci bodu „Rôzne“:
- v Materskej škôlke sme svojpomocne zrealizovali altánok. Poslanci vyslovili uznanie
pracovníkom obce, ktorí sa na jeho výstavbe podieľali.
- prebieha výstavba dvojgaráže pri Komunitnom centre, dodávateľ realizuje obvodové
murivo, zabezpečuje samohybné brány

- boli zakúpené stroje a zariadenia do školskej kuchyne a tiež v kuchyni bola zrekonštruovaná
elektroinštalácia spolu za cca 18 tis. EUR,
- do školskej kuchyne nastúpili začiatkom školského roka dve nové pracovníčky a od
1.10.2019 tam majú nastúpiť ďalšie 3 pracovníčky
- zajtra, t.j. v sobotu 28.9.2019 bude poobede v obci zraz motorkárov , budúcu sobotu bude
akcia varenie gulášu, na akcie starosta všetkých pozýva,
- budú osadené betónové rúry dažďovej kanalizácie do rigolu popri štátnej ceste kvôli
prístupu z tejto cesty k záhradám obyvateľov ul. Družstevnej zozadu. Za týmto účelom bolo
jednanie správcov ciest – SUC PSK, SUC KSK, polície. Za týmto účelom bude potrebné
vypracovať projektovú dokumentáciu. Samotné rúry budú osadené po vyložení rigolu
betónovými žľabmi, ktoré realizuje správca komunikácie.
- v obci prebehol vládny audit na zrealizované projekty Rekonštrukcia MŠ a Stojiská na
separovaný zber. Zatiaľ nemáme stanovisko s výsledkom auditu.
- v rámci projektu „WiFi pre Teba“, kde je prisľúbená dotácia 15 tis. EUR, obec stále musí
dodávať nejaké doklady, napr. teraz sú po nás vyžadované doklady, ktoré sa vystavujú až po
realizácii,
- tento týždeň bude odchyt túlavých psov. V tejto súvislosti p.Begala upozornil na sústavný
pohyb psov v oblasti križovatky k JRD, ktoré útočia na chodcov.
Starosta ďalej informoval poslancov, že v nedeľu 20.10.2019 bude v našej obci Deň úcty
k starším, na ktorý budú dôchodcom rozposlané pozvánky. Pozvaní sú aj všetci poslanci.
Poslanci ( p.Begala, p.Truchan) vyslovili návrh, aby na OÚ Sačurov bolo možné príležitostne
zakúpiť reklamné predmety s logami obce.
Starosta tiež požiadal poslancov, že na budúcom zasadnutí ( prelom október/november) bude
rozprava k rozpočtu na r.2020, v rámci ktorej je potrebné prediskutovať priority kapitálových
výdajov obce. V roku 2020 bude potrebné pristúpiť ku rekonštrukcii strechy KD, ktorá bola
v minulom roku nacenená na cca 45 tis.EUR. Taktiež bude treba prehodnotiť poplatky za
vývoz TKO a stočné, nakoľko v tomto roku nám výdaje v týchto položkách výrazne oproti
minulosti stúpli.
V ďalšej diskusii k bodu „Rôzne“ poslanci opäť preberali problematiku parkovania tých
istých vozidiel na obecných cestách.
p.Begala požiadal starostu o oslovenie bánk aby bol v našej obci umiestnený aspoň jeden
bankomat. Starosta odpovedal, že v minulom roku išlo na rôzne banky viacero takýchto
žiadostí, žiadna z nich o osadenie bankomatu u nás nemá záujem. Ale môžeme tieto žiadosti
zopakovať. P.Begala vyslovil tiež žiadosť o osadenie stojana na bicykle v areály ZŠ, starosta
odpovedal, že v súvislosti s tým môžu vyvstať rôzne problémy ( odcudzenie, poškodenie
bicykla, úraz ap.) ale prediskutuje túto vec s riaditeľkou ZŠ.
p,Baran požiadal starostu o finančnú pomoc pre mladých futbalistov - žiakov prvého stupňa,
ktorá by sa použila na ich rôznu výstroj. Starosta súhlasil.
p.Dutkovič sa dotazoval starostu, kedy bude otvorená cesta zo Školskej ulice ku MŠ. Starosta
odpovedal, že tento projekt bol pozastavený kvôli pripomienkam tam žijúcich občanov a teraz
treba vybavovať všetky povolenia nanovo. P.Dutkovič navrhol otvoriť túto cestu a uzavrieť
školský areál. Taktiež pripomenul, že školský areál je v zadnej časti nevykosený. Starosta

odpovedal, že nepozná príčinu, prečo to tak je nakoľko škola má zakúpenú kosačku
a kosačkový traktor. Ale aj napriek tomu všetkému areál ZŠ kosíme my.
Starosta informoval aj o pohrebe duchovného otca J. Zorvana a navrhol finančnú výpomoc vo
výške 500€ na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením poslednej rozlúčky s nebohým.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 72 / 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 finančnú výpomoc vo výške 500€ na úhradu výdavkov spojených so
zabezpečením poslednej rozlúčky s nebohým.
B. schvaľuje:
1) návrh na finančnú výpomoc vo výške 500€ na úhradu výdavkov spojených so
zabezpečením poslednej rozlúčky s nebohým.

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

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 27.9.2019
K bodu 12) Záver:

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia o 21:30 hod.

Zapísal: Ing. M.Roman

Overovatelia: p. M.Truchan
p. B.Zubko

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

Peter Barát
starosta obce

