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Zápisnica  zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 26.11.2021. 2021 o 17:04 hod 

 

Prítomní:Starosta obce :Peter Barát 

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

 

Ospravedlnení:, Ing.D.Capik,  p.R.Bundzáková – kontrolór obce 

Prizvaní:, p.Chomjaková – účtovníčka obce,  

 
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.  Úprava rozpočtu ZŠ a obce. 

 7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2021,                   
           / ekonómka obce /.  
      b)  Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2021, / ekonómka obce /. 
      c)  Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2021, / ekonómka obce /.  

 8.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2022 a programového rozpočtu na roky  

      2022/2023/ 2024. 
9. Rôzne 
10. 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 
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 program zasadnutia OZ, ktorý bol bez pripomienok 
schválený 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice: Truchan, Baňasová 
Návrhová komisia:  Dutkovič, Begala, Zubko 

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

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
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. 
Starosta ( 6.5.2021 ): žiadosť o kolaudáciu bola podaná, čakáme na termín 
Starosta ( 25.6.2021): zatiaľ neskolaudované 
Starosta ( 23.9.2021): Zatiaľ neskolaudované. Boli tam osadené plastové okná a dvere. Od 
hasičov dali podmienku na protipožiarne okná a protipožiarne dvere. Tým sa nám predraží 
stavba. 
Starosta ( 26.11.2021): Protipožiarne okná a dvere ešte neboli dodané.  
 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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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.VladimíraKarchňáka. 
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. 

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. 

Starosta ( 6.5.2021): VSE chce, aby sme vysporiadali pozemky, nakoľko môže viesť rozvody 
ELI iba po obecných pozemkoch. Vysporiadanie pozemkov rieši právnička obce. 

Starosta ( 25.6.2021): U obyvateľov, ktorí na predmetnej nehnuteľnosti nemajú ťarchu sú 
prevody bezproblémové. U obyvateľov, ktorí majú ťarchy, tak ich postupne rieši právnička 
a postupne sa uvoľňujú tie malé výmery z ich parciel. 

Starosta ( 23.9.2021): Kvôli zložitosti situácie sme sa pohli minimálne. 

Starosta ( 26.11.2021): žiaden posun, stále je to s vykupovaním pozemkov komplikované, 
niektorí dotknutí zrejme nechcú podpísať KP zmluvu. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

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

Starosta ( 6.5.2021):  Žiadosť sme doplnili, zatiaľ nemáme spätnú väzbu. 

Starosta ( 25.6.2021): Nemáme odpoveď z ministerstva. 

Starosta ( 23.9.2021): Z ministerstva stále nemáme odpoveď. 

Starosta ( 26.11.2021): žiadosť o NFP nám nebola schválená z dôvodu nedostatku financií. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 
 

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. 

Starosta ( 6.5.2021): Včera prišla odpoveď z ministerstva , že nám žiadosť neschvaľujú. 
Zajtra odošleme novú žiadosť, ktorá bude  v súlade s predĺženým Plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na rok 2021. 

Starosta ( 25.6.2021): Podali sme novú žiadosť, čakáme či ďalej, zatiaľ sme neboli vyzvaní ku 
ďalším krokom. 

Starosta ( 23.9.2021): Vlastníci tamojších pozemkov by mali dostať nové pozemky v katastri 
obce. Okresný úrad poslal vlastníkom doklady, podľa ktorých môže obec pozemok aj 
finančne nahradiť. Obec však tento názor nezdieľa, aby sme mali ďalšie finančné náklady. 

Starosta ( 26.11.2021): Podali sme odvolanie na pozemkový úrad vo Vranove n/T, že 
nesúhlasíme s finančnou náhradou zo strany obce a taktiež, že obec nemá iné náhradné 
pozemky. Čakáme za vyjadrením okresného pozemkového úradu. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č.190/ 2021 schvaľuje: 

1.) žiadosť pána Fiľaka na odkúpenie parcely 182/48 o výmere 53m2 podľa priloženého 
GP  

Starosta ( 6.5.2021):p.Fiľak mal predložiť znalecký posudok, zatiaľ ho nedodal. 

Starosta ( 25.6.2021): Bola podpísaná kúpnopredajná zmluva, len p.Fiľak zatiaľ nedoručil 
geometrický plán na kataster aby bola vytvorená nová parcela. 

Starosta ( 23.9.2021): Pán Fiľak už dal GP na kataster. Zatiaľ vlastníctvo nie je zapísané. 

Starosta ( 26.11.2021): Dnes prejednáme doplnenie na kataster  - v bode „rôzne“ 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.192/ 2021 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 
 

Starosta ( 6.5.2021): Bol urobený elektronický prieskum trhu, boli v rámci neho predložené 3 
ponuky, rieši to verejný obstarávateľ obce. 

Starosta ( 25.6.2021): Boli sme vyzvaní na doplnenie žiadosti – žiadosť sme doplnili. 

Starosta ( 23.9.2021): Žiadosť bola schválená. Prebieha verejné obstarávanie na 
implementáciu projektu ( kto bude riešiť postupy a doklady pri realizácii projektu ). 

Starosta ( 26.11.2021): Kompletizujeme verejné obstarávanie na zaslanie a kontrolu na 
ministerstvo 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.206/ 2021 schvaľuje: 

1.)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „. Modernizácia amfiteátra" 
 realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65“, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 
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   2.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
   3.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 5398 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci); 
   4.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Starosta ( 25.6.2021): Podali sme žiadosť na prestrešenie a na nové lavičky. 

Starosta ( 23.9.2021):  Nemáme informáciu či bola žiadosť schválená. 

Starosta ( 26.11.2021): Prišla nám odpoveď, že nám môžu poskytnúť financie na zeleň a max. 
na 20m2 na prestrešenie. Zvyšok máme zafinancovať my. Nakoľko by obec potrebovala na 
zastrešenie vysokú finančnú čiastku, tak odstúpime od tohto projektu. 

Záver: vypúšťa sa. 

 

Uznesenie č.208/ 2021 schvaľuje: 

1.) Návrh na vyhlásenie novej verejnej súťaže na realizáciu novej strechy aj s jej nosnou 
konštrukciou na objekte obecnej prevádzkarne 

Starosta ( 25.6.2021): Oslovil projektanta na návrh nosnej konštrukcie aby boli vytvorené 
lepšie spády strechy. 

Starosta ( 23.9.2021):  Rozpočet na novú strechu bol vypracovaný na sumu 49.000.- EUR. 
Starosta to zastavil, nakoľko je to vysoká suma. 

Starosta ( 26.11.2021): Ideme realizovať novú strechu ? Alebo od toho upustíme ?  Pri 
súčasnej situácii by bola cena ešte vyššia. Poslanci sa nevyjadrili. 

Záver: vypúšťa sa. 

 

Uznesenie č.222/ 2021 schvaľuje: 

1.)predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán v 
rámci výzvy s kódom:   OPLZ-PO8-2021-1,  názov projektu: MOPS v obci Sačurov II. 

2.) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu obcou t.j. min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov   

Starosta ( 23.9.2021): Nemáme zatiaľ odpoveď. Ministerstvo doposiaľ nerozhodovalo. Obec 
prijala na vlastné náklady dvoch pracovníkov – p.Demetra, p.Lukáča. Pracujú jeden ráno 
a druhý poobede. 

Starosta ( 26.11.2021): Žiadosť nám bola schválená. Predbežne na 15 mesiacov. Nevieme či 
od 01/2021 alebo od 02/2022 

Záver: uznesenie splnené - vypúšťa sa. 
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Uznesenie č.231/ 2021 schvaľuje: 

- návrh na odkúpenie komunikácie na ul. Staničnej od odbočky na bývalú železničnú stanicu,  
po križovatku s ul. Dlhou pri žel.priecestí za 1€.  Pozemok pod touto komunikáciou je vo 
vlastníctve obce. 

Starosta ( 26.11.2021): Naše stanovisko sme zaslali na VÚC Prešov.                                       
Zatiaľ bez odozvy z VÚC. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.232/ 2021 schvaľuje: 

vstup Obce Sačurov do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín so sídlom Š.Kukuru           
154/14, Michalovce, Slovenská republika. 

Starosta ( 26.11.2021): Stretol sa s predsedom združenia a informoval ho o našej ochote 
vstúpiť do tohto združenia. V združení je momentálne cca 300 obcí  

Záver: uznesenie splnené  - vypúšťa sa z plnenia uznesení. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 233/ 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 26.11.2021        starosta obce 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

Begala – na ul.Dlhá je rozbitý chodník pri nájazde na hneď prvú parcelu za križovatkou. 
Starosta – vie o tom, nový majiteľ parcely to bol oznámiť, že sa to stalo pri náváźaní 
materiálu na pozemok – má to opraviť, aby nedošlo k úrazu chodcov. 
Baran – poškodených úsekov chodníkov je viac. 
Starosta – eviduje to, pri každom takto porušenom chodníku to stále opravujeme len my aj 
keď k poškodeniu nedôjde našou vinou.. 
Begala – na jestvujúcu železničnú trať má byť umiestnená plastová vozovka a koľaj by sa 
mala dať využívať ako cyklotrasa.                                                                                    
Starosta – áno, existuje takáto celoslovenská štúdia. 
Dutkovič – Funguje nová lekáreň ? 
Starosta – pani Kostovčíková priestory zrekonštruovala, ale lekáreň neprevádzkuje. 
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Romanová – na chodníku na ul. Dlhá v spodnej časti nad priecestím nesedí kanalizačný 
poklop. Je to nebezpečné. 
Starosta – dali sme urobiť viaceré nové kanalizačné poklopy , ktoré následne vymeníme. 
Truchan – upozornil na pálenie plastov.                                                                           
Starosta – večný problém. Ako vo všetkom – je to o nás ľudoch. 

 

                                    Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.234/ 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) Interpeláciu poslancov. 
 

                                                                                 Peter Barát 

Sačurov 26.11.2021      starosta obce 

 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM: Komisia zasadala 23.11.2021, prejednala návrh rozpočtu 
obce na r. 2022,  rozpočtu ZŠ na r. 2022 a programové rozpočty r. 2022,2023 a 2024 . 
Odporúča ich OZ schváliť. 
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: nezasadali. Ešte v októbri prebehla súťaž vo varení 
gulášu, bolo viacero tímov , akcia  sa vydarila. 
Ing.Zubko – zasadali raz. Riešili spor p. A,Baran verzus  p.Mandulová. Komisia vypracovala 
písomnú odpoveď, ktorá bola zaslaná obidvom stranám. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.235/ 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 26.11.2021  starosta obce 
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K bodu 6. Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce. 

Predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková 

Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ k 30.11.2021  tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Návrh  na úpravu rozpočtu obce k  30.11.2021   tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice 
V príjmovej časti zmeny rozpočtu návrhu  je zapracovaná dotácia na rekonštrukciu podhľadu 
a elektroinštaláciu v telocvičniach ZŠ – dostali sme na tento účel dotáciu vo výške 105.000.- 
EUR. Bolo tam zapracované navýśenie príspevku na predprimárne vzdelávanie detí MŠ zo 
ŠR. Vo výdajovej časti rozpočtu bolo potrebné navýšiť čiastku na rekonštrukciu strechy 
a zateplenie zadnej steny KD, maľovanie a čistenie strechy Domu nádeje, rekonštrukciu 
osvetlenia medzi ulicami Jarková a Dlhá  a realizáciu nového plynového kotla v MŠ. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.236/ 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 ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ k 30.11.2021   – viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

2.) Návrh na úpravu rozpočtu obce k  30.11.2021    – viď príloha č. 3 tejto zápisnice 

 

     B. schvaľuje: 

1.)  úpravu rozpočtu ZŠ k  30.11.2021    – viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

2.)  úpravu rozpočtu obce  k  30.11.2021    – viď príloha č.3  tejto zápisnice 

 

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

 

                                                                                                    Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021         starosta obce 

 

 

K bodu 7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2021,                   
                      / ekonómka obce /.  
                  b)   Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2021, / ekonómka obce /. 
                  c)  Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2021. 
                     /ekonómka  obce /. 

Predniesla ekonómka obce p.Chomjaková a starosta obce.  

Všetky poplatky boli navýšené v minulom roku pre r. 2021.  
Súčasný stav výberu poplatkov za dane ako aj stočné, nevyžaduje ich ďalšie zvyšovanie 
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v budúcom roku. Poplatky za vývoz TKO boli naviazané na hmotnosť, avšak za tento rok ešte 
nemáme dáta ( s vážením sa začalo v 03/2021 a rok ešte nemáme ukončený), preto ani  
poplatky TKO na rok 2022 nebudú zvyšované. 
 Teda všetky poplatky na r. 2022 – dane, stočné ako aj za TKO ostávajú na úrovni roka 2021. 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.237/ 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.) Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2021,                                
  2.) Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2021,  
  3.)  Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2021. 
 

 

                                                                                                    Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021             starosta obce 

 

K bodu 8:   Návrh  rozpočtu obce na rok 2022 a programového rozpočtu na roky  
      2022/2023/ 2024. 

 

Predniesla ekonómka obce p.Chomjaková.  
Podrobne prešla obidve časti rozpočtu na r. 2022 – príjmy aj výdaje, ako aj programové 
rozpočty na r. 2022, 2023 a 2024. Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný a celkové príjmy 
a výdaje obce a ZŠ na r. 2022 sú navrhnuté vo výške 3.229 349, 00.- EUR. Návrh rozpočtu 
bol prerokovaný dňa 23.11.2021 aj v Komisii finančnej a správe obecného majetku a bol 
doporučený obecnému zastupiteľstvu schváliť. Návrh rozpočtu na r.2022 a programové 
rozpočty na r. 2022, 2023 a 2024 tvoria prílohu č. 4. tejto zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.238/ 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 rozpočtu obce na rok 2022 – viď príloha č. 4 tejto zápisnice 

2.) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024– viď príloha č. 4 tejto 
zápisnice 
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     B. schvaľuje: 

1.) Návrh na rozpočtu obce na rok 2022 – viď príloha č. 4 tejto zápisnice 

2.) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024– viď príloha č. 4 tejto 
zápisnice 

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

 

 

                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                      starosta obce 

K bodu 9. Rôzne 

-  Obdŕžali sme žiadosti o finančný príspevok z Gréckokatolíckeho farského úradu v Sačurove  
ako  aj z Rímskokatolíckej farnosti Sačurov.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.239/ 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  Gréckokatolíckeho farského úradu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sačurove  
o finančný príspevok 

2.) Žiadosť  Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sačurove  o finančný 
príspevok 

     B. schvaľuje: 

1.) finančný príspevok Gréckokatolíckemu farskému úradu Ochrany Presvätej Bohorodičky 
v Sačurove  vo výške 750.- EUR 

2.) finančný príspevok Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sačurove    
vo výške 750.- EUR 

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

 

                                                                                                                                

                                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                                           starosta  obce 
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V ďalšom rokovaní v rámci bodu „rôzne“ bol prerokovaný návrh VZN Obce Sačurov            
č. 2/2021 o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území Obce Sačurov. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 

Uznesenie č.240/ 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 VZN č.2/2021 o podmienkach umiestňovania herní  a kasín na území Obce 
Sačurov – viď príloha č. 5. tejto zápisnice 
 
     B. schvaľuje: 
1.) VZN č.2/2021 o podmienkach umiestňovania herní  a kasín na území Obce 
Sačurov – viď príloha č. 5. tejto zápisnice 
 
Hlasovanie:  za: 8   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                               starosta  obce 

 V rámci bodu „rôzne“ bola prejednaná žiadosť o NFP pre projekt s názvom „ Zvýšenie 
kvality poskytovaných služieb v KD Sačurov “ v celkovej výške 122.049,50.- EUR pri 5% 
spoluúčasti obce ( 6.102,48.-EUR) 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 

Uznesenie č.241/ 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 predloženie žiadosti o NFP pre projekt s názvom „ Zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb v KD Sačurov “ 
 
     B. schvaľuje: 
1.) Predloženie žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb  v KD Sačurov “ v celkovej výške 122.049,50.- EUR a jej 5% 
spolufinancovanie. 
2.) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 
Hlasovanie:  za: 8   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 
 
                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                              starosta  obce 
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Ďalej bol prerokovaný prevod parcely 182/48 o výmere 53 m2  kúpnou zmluvou z dôvodov 
osobitného zreteľa   na kupujúcich – Stanislav Fiľak a manželka Mária. 

                                                 

                                               Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

 

Uznesenie č.242/ 2021 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 
     A. schvaľuje: 
Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce  - kúpnu zmluvu z dôvodov osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
- pozemok registra CKN parcené 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: ide o pozemok nízkej výmery  
na kupujúcich: Stanislav Fiľak a manželka Mária Fiľaková, rod. Gradošová, trvale 
bytom Nižný Hrabovec 423, 094 21, 
za kúpnu cenu: 4,00.- EUR/m2, spolu: 212,00.- EUR 
 

Hlasovanie:  za: 8   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod 3/5 väčšinou. 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                                  starosta  obce 

 

 

Prejednaná bola aj zámena parciel medzi obcou a p.Staškom a manželkou na prístupe ku ČOV 

 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

 
Uznesenie č.243/ 2021 

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

  Zámenu novovytvorenej parcely CKN č.185/18, vedenej ako diel č.2 o výmere 25m2 , 
novovytvorenej parc. CKN č.185/20, vedenej ako diel č.4 o výmere 33m2 a diel č.5 o výmere 
7m2 vo vlastníctve p.Pavla Staška, r.Staška a Viery Staškovej r.Kačmárovej, 
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s novovytvorenou parc.CKN č.185/21, vedenou ako diel č.6 o výmere 46m2 , dielom č.8 
o výmere 4m2, a dielom č.9 o výmere 15m2 vo vlastníctve Obce Sačurov. 

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

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod 3/5 väčšinou. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                                               starosta obce 

 

Ďalej bola prerokovaná žiadosť p.Augustína Truchana a manželky Márie r.Konečnej, bytom 
Sačurov, Osloboditeľov 68 na odkúpenie parcely zasahujúcej do komunikácie na 
ul.Družstevnej. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 

Uznesenie č.244/ 2021 
 

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

zriadení v z. n. p. 

 
     A. schvaľuje: 

  s c h v a ľ u j e  kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Sačurov  a to kúpu 
dvoch spoluvlastníckych podielov  k pozemku registra C KN parcelné číslo 153/6,  druh 
pozemku – orná pôda  o výmere  72 m2, zapísaného na LV č. 777, kat. územie: Sačurov 

-od podielového spoluvlastníka: Augustín Truchan,  094 13 Sačurov č. 68 v podiele 9/16 

-od bezpodielových spoluvlastníkov: Augustín Truchan a manželka Mária Truchanová, rod. 
Konečná, 094 13 Sačurov č. 68 v podiele 7/16 

 za obvyklú kúpnu cenu: vo výške 4,00 EUR/m2. 

 

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

 

 

 
                                                                                                                               

                                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                                             starosta obce 
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Prejednaná bola aj žiadosť spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. o prenájom plochy 130 cm x 65 
cm na vybudovanie samoobslužného automatu na výdaj zásielok – viď príloha č. 6 tejto 
zápisnice 
 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 

Uznesenie č.245/ 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  Zmluvy na umiestnenie Z-Boxu so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. 
 
     B. schvaľuje: 
1.) Zmluvu na umiestnenie Z-Boxu so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. – viď 
príloha č. 6 tejto zápisnice 
 
Hlasovanie:  za: 8   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 
 
 
 
                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                                  starosta  obce 

OZ jednalo aj o odkúpení parciel 2319 o výmere 3572 m2 a 2321 o výmere 1978 m2 od 
p.P.Kotrana za cenu 0,15.-EUR/ m2  – ide o parcely na ktorých sa uskutočňuje podujatie 
Sačurovský traktor. Celková suma za parcely by bola cca 850.- EUR. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 

Uznesenie č.246/ 2021 
 

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

  1.) s c h v a ľ u j e  kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Sačurov  a to kúpu:  

-pozemok registra E KN parcelné číslo 2319, druh pozemku - orná pôda o výmere 3572 m2  

-pozemok registra E KN parcelné číslo 2321, druh pozemku - trvalý trávny porast o výmere 
1978 m2, zapísaných  na LV č. 1724, kat. územie: Sačurov 

-od vlastníka: Pavol Kotran,,  Osloboditeľov č. 374, 094 13 Sačurov  

-za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku: Ing. Mikuláša Vorobeľa, PhD., Tyršova 7, 066 01 
Humenné č. 6/2021 zo dňa 25.10.2021 spolu vo výške: 832,50 EUR. 
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Hlasovanie:  za: 6   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 2 
 
 
 

                                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                                          starosta obce 

-Starosta informoval poslancov o vybudovaní časti betónového plota v ZŠ ku plotu s MŠ. 

Poslanci upozornili na prechody občanov od ulice Školskej do areálu MŠ cez areál ZŠ počas 
vyučovania. Narúša to vyučovanie na ihriskách čo vyrušuje učiteľov a odpútava od pozornosti 
žiakov. 

Baňasová – návrh na úplné uzavretie brány do areálu ZŠ. Umožniť len mládeži 
v popoludňajších hodinách na 3 – 4 hodiny návštevu multifunkčného ihriska.               
Starosta – súhlasí s uzavretím brány, ale až po vybudovaní novej cesty k MŠ od požiarnej 
zbrojnice. Už teraz je brána uzavretá pre autá a prechod je len pre peších. Pri úplnom 
uzatvorení tejto brány majme ohľad aj na starších ľudí smerujúcich k lekárovi. Deti z MŠ 
tadiaľto prechádzajú na vychádzky, čo je bezpečnejšie, ako popri hlavnej ceste. V tejto 
situácií, by mal byť tento prechod počas týždňa určite otvorený. Ak zatvoriť, tak počas 
víkendu – nadmerný hluk a obťažovanie obyvateľov na ul.Družstevnej. Aj kvôli tomu sme 
dali vyrobiť  novú bránu, kde by po prekonaní brány a následnom vstupe do areálu ZŠ mohla 
byť privolaná polícia. Starosta dal hlasovať o uzavretí brány do areálu ZŠ. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 

Uznesenie č.245/ 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 uzavretie brány do areálu ZŠ z ulice Školskej 
 
     B. schvaľuje: 
1.) Uzavretie brány do areálu ZŠ z ulice Školskej 
 
Hlasovanie:  za: 4   poslancov,   proti :  2  ,   zdržal sa: 2 
 
 
 
 
                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2021                                                                                  starosta  obce 

 

 

V ďalšom pokračovaní bodu „rôzne“ bol prejednaný návrh na rozdelenie  celkovej sumy 
3.000.- EUR ako odmenu pre všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a  kontrolórku 
obce. Celkovú sumu 3.000.- EUR rozdelí medzi poslancov a kontrolórku obce starosta. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.246/ 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 rozdelenie celkovej sumy 3.000.- EUR ako odmenu pre všetkých poslancov 
a kontrolórku obce, ktorá bude rozdelená starostom obce 

B. schvaľuje: 
 

1.) celkovú sumu 3.000.- EUR ako odmenu pre všetkých poslancov a kontrolórku 
obce, ktorá bude rozdelená starostom obce 

 

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

  

 

                                                                                                      Peter Barát                   
Sačurov, 26.11.2021                 starosta obce 

 

K bodu 10)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 20.39 hod 

Zapísal:  M.Roman 
 

Overovatelia:           M.Truchan             ................................. 

                       K.Baňasová             ................................. 

                               Peter Barát 

                   starosta obce
  


