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Zápisnica  zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 11.03. 2021 o 17:05 hod 

 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci :Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala, Ing.M.Roman, p.Dutkovič  
      MUDr. M.Romanová MPH, Mgr.I.Baran, p.M.Truchan, Ing.B.Zubko  

 

Ospravedlnený:  Ing. D.Capik  - zúčastnil sa od 18:55 hod 

Prizvaní: p.R.Bundzáková – kontrolór obce,  

Zapisovateľka -  sl. S.Bálintová 
 

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.  Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2020 ( kontrolórka obce ) 

   7.  Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2020. / kontrolórka obce      

   8.  a.)  vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Sačurov. 
        b.) spôsob vykonania voľby a náležitosti písomnej prihlášky hlavného kontrolóra 

   9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  v  šk. roku     
       2021/2022. 

  10. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
        na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských  
        zariadení so sídlom na území obce Sačurov.  

  11. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2020. 

  12. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.1.2021  

  13. Rôzne 

  14. Záver. 
 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva  skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných  8, teda 
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zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné. 

Starosta predložil ku schváleniu upravený  program zasadnutia OZ : 

   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.  Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2020 ( kontrolórka obce ) 

   7.  Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2020. / kontrolórka obce      

   8.  a.)  vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Sačurov. 
        b.) spôsob vykonania voľby a náležitosti písomnej prihlášky hlavného kontrolóra 

   9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  v  šk. roku     
       2021/2022. 

  10. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
        na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských  
        zariadení so sídlom na území obce Sačurov.  

  11. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.3.2021. 

  12. Rôzne 

  13. Záver. 

 

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

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

Overovatelia zápisnice:  K.Baňasová, O.Begala 
Návrhová komisia:  I.Baran, M.Romanová, M.Truchan 

Zapisovateľ: Bálintová 

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

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  

Uznesenie č.103  /  2020. Schvaľuje: 

Návrh na uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy s Arcibiskupským úradom Košice  
Rímskokatolíckej cirkvi s predkupným právom na budovu Svadobky v sume 12.320.- EUR. 

Starosta (19.5.2020): Dnes sme dostali list od majetkovej komisie Arcibiskupského úradu Košice, kde 
nás vyrozumeli so svojim stanoviskom. Starosta telefonicky list ešte prekonzultoval. Právnikom AB 
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úradu Košice bude pripravená nájomná zmluva na dobu neurčitú s možnosťou odkúpenia budovy. 
Obec má možnosť zapracovať do rozpočtu 2021 odkúpenie budovy – v roku 2021 , potiažne v roku 
2022.  
Starosta, ( 25.6.2020): Dnes pani ekonómka Arcibiskupského úradu poslala návrh zmlúv. Jedna 
zmluva je nájomná  na nájom za 100 EUR/rok, druhá zmluva je kúpna v cene 12.320.-EUR za 
nehnuteľnosť. Starosta navrhuje odkúpiť v budúcnosti – napríklad na budúci rok , v dvoch splátkach 
po 6.160.-EUR.. 
Starosta, ( 10.9.2020): Momentálne čakáme na podpísané zmluvy z Arcibiskupského úradu Košice. 

Starosta, (26.11.2020): Sú podpísané dve zmluvy s AB Kośice, na budúci rok môžeme budovu 
odkúpiť 

Starosta, ( 18.12.2020): Od posledného zasadnutia sa nič nezmenilo 

Starosta ( 11.3.2021 ): Na základe kúpno-predajnej zmluvy bola vyplatená celá čiastka, je podaný 
návrh na vklad do katastra. 
 

Záver: uznesenie v štádiu plnenia  

 

Uznesenie č. 42 / 2019. Schvaľuje: 
 realizáciu zámeru výstavby hygienického centra pri Polyfunkčnom objekte na ul.Davidovská. 
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,  

Starosta: bola započatá  realizácia formou prístavby k Polyfunkčnému objektu na 
ul.Davidovská ( budova Polície). V súčasnosti sú zrealizované základy, sokel, múry, ktoré 
treba dokončiť. Zabetónovala sa podlahová betónová doska, urobili sa ležaté rozvody 
kanalizácie. Stavebný materiál v hodnote cca 6.500.- EUR zaplatila Nadácia Apoštolskej 
cirkvi v USA. Z príspevku Nadácie EPH bola zakúpená sanita a radiátory. Do zimy by sme 
chceli domurovať múry a zabetónovať stužujúci obvodový železobetónový veniec, prípadne 
stavbu zastrešiť. 
Starosta (20.2.2020): Momentálne je zabetónovaný železobetónový veniec a začneme s realizáciou 
strechy. 
Starosta ( 19.5.2020): Budova je zastrešená – strecha je hotová. Je zakúpený materiál  a prebehlo 
verejné obstarávanie na práce vo vnútri. Budeme pokračovať v prácach 
Starosta, ( 25.6.2020):): K dnešnému dňu nič nové. 
Starosta, ( 10.9.2020): Momentálne sa robia práce vo vnútri – izolácie, potery, kúrenie. Tiež prípojka 
vody a kanalizačná prípojka. 

Starosta, (26.11.2020): Stavebné práce vo vnútri sú ukončené. Treba len osadiť lavićky a vešiaky 
a dohodnúť formu poplatkov a riadenie užívania objektu. 

Starosta, ( 18.12.2020): Urobená je už aj kanalizačná prípojka, je potrebné dohodnúť prevádzku 
objektu 
 
Starosta ( 11.3.2021 ): Práce ukončené, treba  požiadať stavebný úrad o kolaudáciu, ale nie teraz, kvôli 
pandémii a potom vyriešiť spôsob prevádzkovania objektu. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č. 57 / 2019 ( súvisí s uznesením 102/2019). 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: projektant dokončuje štúdiu. Uvažuje sa o ceste a chodníku ku MŠ popri ZŠ, na 
ul.Školská uložiť do rigolu, popri oplotení ZŠ odpadové rúry a ponad nich urobiť chodník, na 
ul.Davidovská urobiť nový asfalt a chodník, od ulice Davidovskej smerom poza konce parciel 
ul.Davidovskej a ulice Jarkovej urobiť cestu až na ul. Dargovskú ku Domu nádeje.  
Rozpočet podľa štúdie vyšiel na 850.000.-. V rámci tohto projektu je teraz potrebné urobiť verejné 
obstarávanie na projektanta na vykonávací projekt. PD bude oprávnený náklad. 

Starosta (20.2.2020): Momentálne prebieha verejné obstarávanie na projektovú 
dokumentáciu. 
Starosta ( 19.5.2020): V rámci tohto projektu od minulého zasadnutia zastupiteľstva nie je zatiaľ nič 
nové. 
Starosta, ( 25.6.2020): Prebehlo verejné obstarávanie projektanta, projektant bol oslovený, aby 
vypracoval projektovú dokumentáciu. 
Starosta, ( 10.9.2020 ): Projekty by už mali byť vypracované, zatiaľ ich ale projektantka neodovzdala 
a nie sú teda ani zaplatené. 
Starosta, (26.11.2020): PD je vypracovaná, tri štvrtina faktúry sú vyplatené, poslednú štvetinu 
vyplatíme do konca roka 

Starosta, ( 18.12.2020): Je vyplatená celá suma za projekty – 22.700.- EUR. 

Starosta ( 11.3.2021 ): Máme projektovú dokumentáciu, budeme riešiť územné a stavebné povolenie 
a čakať na vyhlásenie výzvy. 

Záver: vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení 

 

Uznesenie č.88 / 2019. Schvaľuje: 

1)  návrh starostu za oslovenie vlastníkov na odkúpenie časti parciel medzi Domom nádeje 
a ulicou Davidovskou – od p.Rogovskej po p.Vladimíra Karchňáka. 
2) návrh na podanie žiadosti na VSE o zriadenie elektrických prípojok na tieto parcely, 
zaplatenie poplatku 75 EUR  za prípojku a vypracovanie projektovej dokumentácie týchto 
elektrických prípojok. 
Starosta( 19.5.2020) : Od VSE máme povolenie na zriadenie 15 elektrických prípojok. Je 
potrebné poodkupovať časti parciel aby bola vytvorená súvislá uličná čiara. Za účelom 
odkupovanie týchto častí parciel bol vyhotovený znalecký posudok na cenu m2 parciel tam 
situovaných. Cena bola posudkom stanovená na 1,20.- EUR/m2. Po prepočítaní cez výmeru 
parciel, ktoré je potrebné odkúpiť od jednotlivých vlastníkov.  Výsledná suma potrebná na 
odkúpenie týchto častí parciel je 1080.- EUR. 
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Starosta, ( 25.6.2020): Do VSE sme dali žiadosť na 10 prípojok, projektant nás upozornil, že tam môže 
byť 20 prípojok, teda išla nová žiadosť na VSE na 20 prípojok. 
Starosta, ( 10.9.2020): Projektant dostal zadanie na projektovú dokumentáciu 20 el.prípojok, 
vypracováva projektovú dokumentáciu. 
Starosta, (26.11.2020): PD je vypracovaná , má ju projektant priniesť v piatok, 27.11.2020. So 
žiadosťou bude podaná na VSE ku realizácii prípojok 

Starosta, ( 18.12.2020): Projekty na realizáciu 20 ks elektrických prípojok boli odnesené na ich 
realizáciu na VSE. 
Starosta ( 11.3.2021 ): zatiaľ nemáme od VSE informáciu o ďalšom postupe. 

 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.115 / 2020. Schvaľuje: 

Odkúpenie častí parciel od jednotlivých vlastníkov na novovytváranej ulici  
 Cintorínskej v jednotkovej cene 1,20.- EUR/m2

 

Starosta ( 25.6.2020): Kúpna zmluva je už rozpracovaná, starosta rozprával s niektorými 
vlastníkmi, s niektorými ešte nie. 
Starosta, ( 10.9.2020):Samotné časti parciel sa zatiaľ neodkupovali lebo je tam viacero doživotných 
užívacích práv už nežijúcich vlastníkov a toto sa teraz rieši na katastrálnom úrade. 
Starosta, (26.11.2020): Kúpno-predajná zmluva je vypracovaná a je podpísaná s niektorými 
vlastníkmi. 
Starosta, ( 18.12.2020): práce na tomto projekte pokračujú ale niektorí občania tam majú napr. 
hypotéku, kde pri predaji časti parcely ja potrebné riešiť s tým súvisiace administratívne veci, niektorí 
vlastníci nechcú predať celú časť parcely o ktorú má záujem obec. 

Starosta ( 11.3.2021 ): Zmluvu ktorú máme vypracovanú, tak nemáme zatiaľ podpísanú od všetkých 
účastníkov tejto zmluvy.  Niektorý vlastníci riešia ťarchy. 

 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č. 148 / 2020 schvaľuje : 

1) ) Predaj cenných papierov – 11 757 ks kmeňových  zaknihovaných akcií na meno emitenta 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice,  
ISIN: SK1110005180, v menovitej hodnote 33,19.- EUR za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. 
2.)  poveruje: 
Starostu obce vykonaním potrebných právnych úkonov smerujúcich k predaju uvedených 
akcií s rešpektovaním predkupného práva akcionárov 

Starosta, (26.11.2020):  Oslovili sme VVS aby nám zaslali aktuálne stanovy, zatiaľ sme ich nedostali. 
Starosta, ( 18.12.2020):VVS nám zaslalo stanovy, do predajov akcií zasiahol štát. 

Starosta ( 11.3.2021 ): Kvôli zmene legislatívy sa predaj neuskutočnil. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 
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Uznesenie č. 149 / 2020 schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zapísaného na LV 
č.1046, kat.územie Sačurov a to: 
- pozemku registra C KNparc. číslo 68/2,druh pozemku: ostatné plochy o výmere 952 m2 
- pozemku registra C KN parcelné číslo 79/15,druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 679  m2 
- pozemku registra C KNparc.číslo 79/16,druh pozemku: ostatné plochy o výmere 965 m2

 

Starosta, (26.11.2020):  Verejná obchodná súťaž prebehla, je vypracovaná kúpno-predajná zmluva 
zatiaľ nedošlo ku jej podpisu 

Starosta, ( 18.12.2020): Ku podpisu zmluvy nedošlo, víťaz súťaže zatiaľ výzvu nepodpísal. 

Starosta ( 11.3.2021 ): Ku podpisu zmluvy s víťazom súťaže nedošlo. Víťaz súťaže mal zámer 
postaviť na danej parcele bytový dom. Hasiči, ale aj RUVZ  zamietli štúdiu, lebo by nebola dodržaná 
vzdialenosť od jestvujúcej bytovky. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 150 / 2020  schvaľuje: 
      1) Návrh starostu na zapojenie sa do výzvy č.11378/2020-4210-52028 Ministerstva 
hospodárstva SR, kód č.: 11378/2020-4210-52028 na vybudovanie verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc. 
Starosta, (26.11.2020):  V súčasnosti pracujeme na príprave podkladov pre verejné obstarávanie pre 
túto stavbu 
Starosta, ( 18.12.2020): Pripravujú sa podklady verejnej súťaže. 

Starosta ( 11.3.2021 ): Z Ministerstva hospodárstva prišla  požiadavka na doplnenie našej žiadosti. 

 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
 

Uznesenie č.164/ 2020 schvaľuje: 

 

       1)  Zapojenie obce do výzvy „OPLZ-PO5-2020-4“ v rámci projektu „JPÚ v obci Sačurov“ 
      2)  Predloženie  ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom  
           rozvoja obce a platným územným plánom obce  

      3)  Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu , t.j. min 5% z celkových    
            oprávnených výdavkov. 
      4)   zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu  
            realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

Starosta, ( 18.12.2020): Žiadosť o zapojenie sa do výzvy bola spracovaná, zaslaná na ministerstvo. 

Starosta ( 11.3.2021 ):  Podali sme žiadosť, teraz bola doručená požiadavka na jej ďalšie doplnenie. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č.176/ 2020 schvaľuje: 

1) Predaj traktorovej vlečky pani Zuzane Majerníkovej za sumu 200.- EUR 
 
Starosta ( 11.3.2021 ):  splnené 
 

Záver: splnené - vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 

Uznesenie č.178/ 2020 schvaľuje: 

       1) Žiadosť PhDr.Kostovčíkovej o prenájom priestorov v obci Sačurov za účelom                      
          prevádzkovania lekárne. 
         Starosta ( 11.3.2021 ):  Pani Kostovčíková už prevzala priestory a prerába si ich. 

Záver: splnené - vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 181/ 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade s §11 ods. 4/n  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
1) Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ. 

 

 
          Peter Barát 
Sačurov, 11.3.2021        starosta obce 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

p.Truchan : pri odpratávaní snehu bolo porušených niekoľko obrubníkov na chodníkoch 

Starosta: bolo to hlavne na starých chodníkoch , je toho viac. Keď umožní počasie, postupne 
to poopravujeme. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.182/ 2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 



8 

 

A. berie na vedomie: 
1) Interpeláciu poslancov. 
 

                                                                                     Peter Barát 

Sačurov, 11.3.2021                            starosta obce 

 
K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman – Za Komisiu FaSOM: Komisia nezasadala,  
Ing.Zubko  – za Komisia VVPaŽP nezasadala. 

Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.183/ 2021 

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. 

 

  

  

        Peter Barát 
Sačurov, 11.03.202    starosta obce 

 

K bodu 6. Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2020. / kontrolórka obce / 

Predniesla p.kontrolórka obce  – viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.184/ 2021 

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 hospodárení ŠK Sačurov za rok 2020 - viď príloha č.2 tejto zápisnice 
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     B. schvaľuje: 

          1.) Správu o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2020 - viď príloha č.2 tejto zápisnice 

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

 

 Peter Barát 
Sačurov, 11.03.2021        starosta obce 

 

K bodu 7.   Správa o  kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Predniesla pani kontrolórka – viď príloha č.3 tejto zápisnice 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.185/ 2021 

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 kontrolnej činnosti za rok 2020 – viď príloha č. 3 tejto zápisnice 

       B. schvaľuje 

          1.)  správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 – viď príloha č. 3 tejto zápisnice  

 

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

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 11.03.2021        starosta obce 

 

 

K bodu 8.  a,  vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Sačurov. 

               b, spôsob vykonania voľby a náležitosti písomnej prihlášky hlavného 
kontrolóra 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.186/ 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Sačurov v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

A. Vyhlasuje : 
 voľbu hlavného kontrolóra Obce Sačurov, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva Sačurov dňa 6.5.2021. o 17:00 hod.; 

B. Schvaľuje : 
        spôsob vykonania voľby a náležitosti písomnej prihlášky: 

a) voľba hlavného kontrolóra Obce Sačurov sa uskutoční tajným hlasovaním s tým, že 
každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na prezentáciu pred 
hlasovaním v trvaní maximálne 10 minút, 
 

b) kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelania, 
 

c) náležitosti písomnej prihlášky: 
 
-meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (email, 
telefón) 

-údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

-úradne overený doklad o vzdelaní 

-profesijný životopis 

-súhlas so spracovaním osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra podľa zák. č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

 

d) kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú alebo doručia osobne písomnú 
prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – 
NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 30.4.2021, do 15:00 hod. na adresu:  Obec Sačurov, 
Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov, 
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C. Určuje : 
 
dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra Obce Sačurov: 16 hodín mesačne (10,66 % 
úväzok). 
 
Hlasovanie:  za: 8   poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 11.3.2021        starosta obce 

 

K bodu 9. Novelzácia VZN č.1/2016 – určenie termínu zápisu žiakov do 1.ročníka 
v šk.roku 2021/2022 
Starosta informoval, že s vedením ZŠ a MŠ bol dohodnutý termín zápisu žiakov do 1.ročníka 
na deň 14.4.2021 o 14:00 hod 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 187 / 2021 

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) Novelizáciu VZN 1/2016, ktorá určuje termín zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ 
v šk.roku 2021/2022 na deň 14.4.2021  o 14:00 – viď príloha č.4 tejto zápisnice. 
 

B. schvaľuje: 
1) Novelizáciu VZN 1/2016, ktorá určuje termín zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ 
v šk.roku 2021/2022 na deň   14 .4.2021 o 14:00 – viď príloha č.4 tejto zápisnice. 

 

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

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 11.3.2021        starosta obce 

 

K bodu 10. Prerokovanie platnosti VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ 
a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov. 
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M.Roman predniesol návrh prílohy č.4 ku predmetnému VZN. Návrhy dotácií vychádzajú 
s príslušnej legislatívy a sú v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 2021  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 188 / 2021 

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) príloha č.6 ku VZN 2/2015  - viď príloha č.5 tejto zápisnice 
 

B. schvaľuje: 
            1) príloha č.6 ku VZN 2/2015  - viď príloha č č.5 tejto zápisnice  

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

 

      Peter Barát 
Sačurov, 11.3. 2021                                                                               starosta obce 

 

K bodu 11. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.1.2021 

ZŠ požiadala o úpravu rozpočtu ZŠ ku 31.3.2021 listom, ktorý na zasadnutí OZ prečítal 
zástupca starostu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 189 / 2021 

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 úpravu rozpočtu ZŠ k 31.3.2021 – viď príloha č.6 tejto zápisnice 

     B. schvaľuje: 
            1) návrh na úpravu rozpočtu ZŠ k 31.3.2021 – viď príloha č.6 tejto zápisnice  

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

 

   Peter Barát 
Sačurov,  11.3.2021                                                                              starosta obce 

 



13 

 

K bodu 12)  Rôzne: 

V bode „Rôzne starosta predniesol: 

- Žiadosť p.Fiľaka na odkúpenie pozemku – parcely 182/48 , ktorý sa nachádza na 
ul,Osloboditeľov  pred parcelou č.182/25 , z dôvodu realizácie rovnomerného 
oplotenia pozemku so susedmi. -  viď priložený geometrický plán 

 

                                       Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 190 / 2021 

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 pána Fiľaka na odkúpenie parcely 182/48 o výmere 53m2 podľa 
priloženého GP – viď príloha č.7 tejto zápisnice 

B.  schvaľuje: 
1)   spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov  hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a to pozemku:     - pozemok registra C KN parcelné číslo 182/48, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2,  katastrálne územie: Sačurov, zapísaný na LV č. 

1046 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nevyužité verejné priestranstvo a  ide o 

pozemok nízkej výmery.  Na kupujúcich:  Stanislav Fiľak a manželka Mária Fiľaková, rod. 

Gradošová, trvale bytom 094 21 Nižný Hrabovec č. 423, za kúpnu cenu: 4,00 eur/m2, spolu: 

212,00 Eur. 

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

 

   Peter Barát 
Sačurov,  11.3.2021                                                                              starosta obce 

- prejednaná bola problematika zapojenia sa obce do výzvy v rámci projektu „JPÚ 
v obci Sačurov 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 191 / 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. schvaľuje: 
vykonanie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci Sačurov na usporiadanie 
vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod rómskym osídlením podľa §2, 
ods.1, písm.j) zákona 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách 
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B.  poveruje: 
starostu obce zabezpečiť podanie o povolenie JPÚ na Okresný úrad, pozemkový 
a lesný odbor 

 

Hlasovanie:  za:    7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  1 

 

   Peter Barát 
Sačurov,  11.3.2021                                                                              starosta obce 

 
- v ďalšom pokračovaní bodu „Rôzne“ bola prejednávaná problematika modernizácie 

kotolne v ZŠ Sačurov prostredníctvom projektu “ Zníženie energetickej náročnosti 
zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie “ 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 192 / 2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. schvaľuje: 
predloženie žiadosti o NFP a jej spolufinancoavanie –  
Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím 
aerotermálnej energie“ 
Výška celkových výdavkov na projekt:    445 578,62.- EUR 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 445 578,62.- EUR 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov  - 5 %        22 278,93.- EUR 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: 
 OPKZP-PO4-SC411-2019-61 

 

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

 

   Peter Barát 
Sačurov,  11.3.2021                                                                              starosta obce 

- O 18:55 sa dostavil na zasadnutie OZ  D.Capik. 
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- Prejednaná bola žiadosť rodiny Miškaninovej, rodiny Kačurovej a rodiny Koľovej 
o posúdenie výstavby protihlukovej steny pri multifunkčnom ihrisku v areály školy za 
účelom obmedzenia šírenia hluku z tohoto ihriska, najmä počas víkendov a sviatkov. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 193 / 2021 

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 rodiny Miškaninovej, rodiny Kačurovj a rodiny Koľovej z ul.Družstevnej 
na posúdenie výstavby protihlukovej steny pri multifunkčnom ihrisku. 
 

 

 

   Peter Barát 
Sačurov,  11.3.2021                                                                              starosta obce 

- poslanci sa ďalej venovali žiadosti p.Lenky Trellovej, ul.Dlhá 11/14 o prenájom 
voľného domu 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 194 / 2021 

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 pani Lenky Trellovej o prenájom voľného domu. Obec nedisponuje domom 
za účelom jeho prenajímania 
 

 

 

   Peter Barát 
Sačurov,  11.3.2021                                                                              starosta obce 

 

- v rámci bodu „Rôzne“ starosta ďalej predniesol poslancom následovné informácie: 
 

- Sačurovská 15-tka bola presunutá z pôvodne plánovaného termínu 21.3.2021 na 
náhradný termín 19.9.2021 

- Obec zakúpila respirátory FFP2, ktoré budú rozdávané občanom pri testovaní a potom 
budú tiež distribuované v obci 
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- V najbližších dňoch spustíme verejné obstarávanie na rekonštrukciu strechy a zadnej 
fasády Kultúrneho domu 

- Je potrebná tiež rekonštrukcia strechy na prevádzkarni, máme cenovú ponuku na 
prekrytie jestvujúcej strechy fóliou ale dáme ešte vypracovať návrh na rekonštrukciu 
strechy aj s nosnou konštrukciou, nakoľko táto je v zlom technickom stave 

- Na separovaný odpad má obec pre rok 2021 uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou    
Natur-pack, dostaneme od nich čiastku cca 18.000€ 

- Bola vyhlásená výzva na vytváranie zberných nádrží na zachytávanie dažďovej vody 
zo striech. Starosta konzultoval možnosti realizácie takéhoto projektu v obci. Ponúkali 
sa dve možné riešenia – riešiť záchyt dažďovej vody zo strešných zvodov kultúrneho 
domu do zbernej nádrže, ktorá by bola osadená v zeleni, druhé možné využitie by 
mohlo byť zmena betónovej plochy za školou na zelenú plochu.  
Momentálne je už ale táto výzva vyčerpaná. 

- Každý týždeň robíme v obci testovanie na COVID-19 antigénovými testami. Za rok 
2020 máme štátom uhradená náklady na testovanie, za rok 2021 nemáme. Štát by nám 
mal vyplatiť za testovanie r. 2021 ešte cca 17.000.- EUR. 

- Na obec bol zakúpený dodávkový automobil Peugeot Partner za sumu 4.200.- EUR 
- Nebol schválený projekt v rámci cezhraničnej spolupráce s našou družbou v Poľsku -  

Gminou Sanok , ktorý sa riešil v rámci eurofondov v Poľsku. 
 

- Ďalej prebiehala v rámci bodu „Rôzne“ diskusia poslancov: 
 

- p..Dutkovič: Máme na obci hasičské auto ? 
Starosta: Zatiaľ nemáme, už asi 3 mesiace stojí vo Vranove 
 

- p.Romanová: Aké sme mali výdavky v súvislosti s karanténou RO? 
Starosta: Najväčšie výdavky boli na drevo. Boli privezené napr. tri väčšie autá. Jedno 
v cene 900€ s dovozom. Jedno z toho zaplatil europoslanec P.Pollák, ďalšie auto 
zaplatili manželia z Ba. Ďalšie fúry dreva, ako aj pitnú vodu z VVS uhradila obec. 
Poďakovanie sponzorom je aj na našej web stránke. 
 

- p.Begala: Na detskom ihrisku je potrebné zrovanť krtince a opraviť hojdačku.. 
Starosta: terén na detskom ihrisku upravíme. Bola už zaslaná objednávka na 
certifikovanú firmu, ktorá robí každoročne údržbu hojdačiek a preliezok. 
 
 

K bodu 13)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 20:15 hod 

 

Zapísal:   M. Roman 

Overovatelia:     Mgr.K.Baňasová .................................  

                  p.O.Begala   .................................   ................................. 
 
           Peter Barát 
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                     starosta obce
  


