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Zápisnica  z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 19.12.2022 od 17:00 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

Poslanci :Ing.M.Roman, PhDr.L.Sidor, p.M.Guman, Ing.B.Zubko, p. J.Dutkovič , 
MUDr. M.Romanová MPH, p.J.Roman, p.T.Vasilková,  

 Kontrolór: p.R.Bundzáková 

Neprítomný:   
Prizvaní: p.Chomjaková – účtovníčka obce, p.Bereščíková 

 
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. Doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov 
6. Úprava rozpočtu obce a ZŠ 
7.  a) Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a programového rozpočtu na roky  
          2023,2024 a 2025 
     b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na r. 2023 
8.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023. 
     b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023. 
9.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 . 
10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2022 
11.Rôzne. 
12. 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 zmenený program zasadnutia OZ: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 
2. Zloženie sľubu poslanca OZ pani Ľubice Bereščíkovej 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
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4. Informácia o plnení uznesení OZ. 
5. Interpelácie poslancov OZ.  
6. Doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov 
7. Úprava rozpočtu obce a ZŠ 
8.  a) Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a programového rozpočtu na roky  
        2023,2024 a 2025 
     b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na r. 2023 
9.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023. 
     b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023. 
10.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 . 
11. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2022 
12.Rôzne. 
13. Záver. 

Tento zmenený program bol bez pripomienok schválený 

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

Po odsúhlasení zmeneného programu zložila sľub poslanca p.Bereščíková Ľubica , nakoľko 
sa poslanec Mgr.Ivan Baran vzdal mandátu poslanca. 

 

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

Overovatelia zápisnice: Vasilková, Zubko 
Návrhová komisia: Dutkovič, Sidor, Jozef Roman 

Hlasovanie:  za: 9 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. 
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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. 
Starosta ( 23.12.2021): Protipožiarne dvere prišli, okná nie, potom to bude treba poosádzať. 
Starosta ( 23.2.2022): Dvere sú osadené, dve okná ( od ul.Davidovskej)  nie sú osadené, majú 
ich prísť osadiť možno aj tento týždeň. 
Starosta ( 05.5.2022): Hasiči nám dali nesúhlasné stanovisko ku kolaudácii z dôvodu 
nezaizolovaného jedného hranola protipožiarnou doskou. Majú to prísť zaizolovať 
Starosta ( 28.06.2022): Bola oslovená firma, ktorá realizovala strechu, aby zaizolovala to, čo 
je potrebné. Doposiaľ to nespravili z dôvodu, že majú veľa zákaziek a nestíhajú 
Starosta ( 27.09.2022): Nič nové, firma stále sľubuje, že to urobí ale doposiaľ to neurobila.  
Žiadali sme ich aj písomne 

Starosta ( 27.10.2022): Firma zrealizovala dokončenie požadovaných prác. Čakáme za 
vyjadrením hasičov. 

Starosta ( 19.12.2022): Hasiči dali súhlas, čakáme za kolaudačným rozhodnutím stavebného 
úradu. Treba stanoviť výšku poplatkov.  
p.M.Guman – nesúhlasí s tým, aby obyvatelia osady využívali toto hygienické centrum 
nakoľko vonku je zima a cestou domov môžu prechladnúť. 

 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

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 
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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. 
Starosta ( 23.12.2021): žiaden posun 
Starosta ( 23.2.2022): Vlastníci sa neposunuli vo vybavovaní dokladov s bankami 
a exekútormi . S právničkou riešime splnomocnenie pre obec aby sme my mohli riešiť veci za 
vlastníkov ale samozrejme iba konkrétne pre tento projekt. 
Starosta ( 05.5.2022): Riešime dané veci s bankami a exekútormi. Je to zložitý proces. 
Starosta ( 28.06.2022):  Podarilo sa doriešiť niektoré veci s bankami 
Starosta ( 27.09.2022):  Celkovo je to stále nedoriešené, už sa aj pomenili vlastníci niektorých 
parciel. 
Starosta ( 27.10.2022): Podarilo sa nám podať na časť pozemkov kúpnu zmluvu na kataster 
Starosta ( 19.12.2022): Ďalšie pozemky sú v štádiu riešenia 

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 
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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. 
 Starosta ( 23.12.2021): Doklady boli zaslané na kontrolu na ministerstvo 
Starosta ( 23.2.2022): Prišla žiadosť na vysvetlenie verejného obstarávania. Akneodsúhlasia 
vysvetlenie, ministerstvo nám chce dať 25% do neoprávnených  nákladov t.j. 100 tis.eur. 
V takomto prípade odstúpime od zmluvy o NFP. 
Starosta ( 05.5.2022): Prišla nám odpoveď, kde nám z čiastky 100 tis.eur ponížili 
neoprávnené náklady na sumu 39 tis. Eur. Obec nesúhlasí aj s takouto čiastkou. Požiadali sme 
o nové verejné obstarávanie. 
Starosta ( 28.06.2022): prebieha nové VO 
Starosta ( 27.09.2022):  Nové VO bolo ukončené, išlo na kontrolu na ministerstvo. 
Starosta ( 27.10.2022): Prebehlo odovzdanie staveniska medzi obcou a firmou realizujúcou 
dielo. S prácami by sa malo začať až po ukončení vykurovacieho obdobia  na jar 2023. Doba 
realizácie je jeden rok ( teda do konca 10_2023). 
Starosta ( 19.12.2022): Nič nové, na jar sa má započať s realizáciou 

Záver: vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení 
 

 

Uznesenie č.257/ 2021 schvaľuje 

  Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu „Sociálno–integračné centrum      
  Sačurov“. ( modernizácia budovy s Políciou – zateplenie, fasáda, strecha  ) 

- kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78 
- názov projektu: „Sociálno – integračné centrum Sačurov“ 
 - predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 
obce a  územnoplánovacou dokumentáciou, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených 
výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 
realizácie  projektu 
Starosta ( 23.2.2022):  Podali sme žiadosť. 
Starosta ( 05.5.2022):  Nemáme odpoveď 

Starosta ( 28.06.2022): žiadne nové informácie. 
Starosta ( 27.09.2022):  žiadne nové informácie 
Starosta ( 27.10.2022): žiadne nové informácie 
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Starosta ( 19.12.2022): žiadne nové informácie, nemáme odpoveď z ministerstva 
 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.271/ 2022 schvaľuje 

( opláštenie Zb.dvora, betónové panely na plochu a technika – UNC ) 

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie kapacity zberného 
dvora v obci Sačurov“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 
2.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 12 500.- EUR ( podľa rozpočtu projektu ), t.j. min 5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu vo výške 250.000.- EUR. 
3.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu obce 
 
Starosta ( 5.5.2022):Žiadosť bola podaná. Zatiaľ nám neprišla odpoveď. Bolo podaných veľa 
žiadostí ale bola aj navýšená suma na projekty. 
Starosta ( 28.06.2022): žiadne nové informácie. Vraj je tam veľmi veľa žiadostí. 
Starosta ( 27.09.2022):  Naša žiadosť je na hodnotení. 
Starosta ( 27.10.2022): žiadne nové informácie. 
Starosta ( 19.12.2022): žiadne nové informácie, nemáme odpoveď 
 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.281/ 2022 schvaľuje 

Realizáciu zateplenia a fasády budovy starého obecného úradu v sume cca 20.000.- EUR na 
základe verejného obstarávania 

Starosta ( 28.06.2022): Realizácia zatiaľ neprebehla. Bolo vyhlásené VO. 
Starosta ( 27.09.2022):  VO zatiaľ neukončené. Nikto sa neprihlásil. Mám vyhlásené VO 
druhýkrát. 
Starosta ( 27.10.2022): VO vyhrala firma z Michaloviec. P.Halgaš im poslal návrh zmluvy na 
podpis – zatiaľ sa nám podpísaná nevrátila. 
Starosta ( 19.12.2022): Firma začala s realizáciou diela 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

 
Uznesenie č.290/ 2022 schvaľuje 

Realizáciu obecnej komunikácie ( dažďová kanalizácia, makadam, asfalt ) v časti ulice 
Staničná  na základe verejného obstarávania. 
Starosta ( 28.06.2022): Realizácia by sa mala začať v mesiaci júl. Vysúťažená suma diela je 
cca 55.000.- EUR. 
Starosta ( 27.09.2022):  Realizácia doposiaľ nezačala. 
Starosta ( 27.10.2022): Firma začala realizáciu – výkopy na dažďovú kanalizáciu. V zmluve 
nemajú položku na osadenie obrubníkov. 
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Starosta ( 19.12.2022): Firma položila prvú vrstvu asfaltu – vyrovnávku. Druhá vrstva bude 
položená až v jari – kvôli možnému sadaniu asfaltu. Takže teraz stavba nie je dokončená 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.303/ 2022 schvaľuje 

realizáciu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu „Spoločenský dom – 
polyfunkčný objekt“ – rekonštrukcia budovy Svadobky 

Starosta ( 27.09.2022):  Zrealizovali sme zatiaľ len zameranie budovy a pripravujú sa 
podklady na realizáciu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu. 
Starosta ( 27.10.2022): Realizuje sa VO na projektovú dokumentáciu, ktorá je značne 
obsiahla. 
Starosta ( 19.12.2022): VO sa zrealizovalo, pripravuje sa PD na stavebné povolenie. Z veľkej 
časti stavba ostane zachovaná, urobí sa aj parkovisko vo dvore. 
 Zubko: keď nevyjde rekonštrukcia Svadobky máme tam pozemok a priestor na výstavbu 
nájomných bytov. Starosta, ak by projekt nevyšiel, môžeme zvážiť aj túto možnosť. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 9/ 2022 

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 19.12.2022        starosta obce 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 
Romanová: V akom stave je lekáreň ? 
Starosta: Nemajú skolaudované, lebo je tam posunutá hranica pozemku a odkupovali sme od 
p.Palkovej časť parcely 56 m2. P.Palková tam má hypotéku, banka musí uvoľniť túto časť 
pozemku a žiada nový znalecký posudok nehnuteľnosti p. Palkovej, ktorý doposiaľ nebol 
vypracovaný. 
Bereščíková: V akom stave je realizácia cesty popri ZŠ ? 
 Starosta: Neboli sme úspešní pri výzve na čerpanie eurofondov, takže momentálne sa na tom 
nepracuje. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.10/ 2022 
 

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 19.12.2022        starosta obce 

 

 

K bodu 5. Doplnenie komisíí o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov 
 

Komisia  finančná a správy obecného majetku:                                                                             
Predseda: Ing.Maroš Roman, podpredseda:  Ľubica Bereščíková,  
členovia: Ing. arch. Ľubomír Naňák, p. Anna Kozáková,  p.Ján Dutkovič, p.Ján Ďurko 

Komisia  školstva, kultúry, mládeže a športu :                                                                       
Predseda: p.Tatiana Vasilková , podpredseda: MUDr.Marína Romanová MPH, 
členovia: Jozef  Roman, Pavol Tokár, Monika Miškaninová, Silvia Karchňáková , p. Katarína 
Kuliková, Anna Kuľhová 

Komisia  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia:                                        
Predseda: Ing. Bartolomej Zubko, podpreds: PhDr.Ladislav Sidor,  
členovia: Milan Guman, Ing.Erika Danková, Ing.Milan Gazda, Bačíková Jarmila 

Komisia pre vybavovanie sťažností v obci Sačurov 
Predseda: PhDr.Ladislav Sidor  
 členovia: Ing.Maroš Roman, p.TatianaVasilková,  Ing.Bartolomej Zubko, Jozef Roman      

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov                                                                                                                                    
Predseda: p.Ľubica Bereščíková,  
členovia: Ing.Maroš Roman, Milan Guman, Jozef Roman , Tatiana Vasilková 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.11/ 2022 

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: 

Návrh na doplnenie: 
1.) Komisia  finančná a správy obecného majetku:  
     namiesto podpredsedu Mgr.I.Barana, ktorý sa vzdal mandátu poslanca OZ zvoliť za  
     podpredsedu komisie p.Ľubicu Bereščíkovú 
     doplnení členovia: Ing.Arch.Ľubomír Naňák, p.Anna Kozáková, p.Ján Ďurko 

2.) Komisia  školstva, kultúry, mládeže a športu : 
     doplnení členovia: Pavol Tokár, Monika Miškaninová, Silvia Karchňáková ,  
     p. Katarína Kuliková, Anna Kuľhová 
3.) Komisia  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: 
     doplnení členovia: Ing.Erika Danková, Ing.Milan Gazda, Bačíková Jarmila 
4.) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov: 
     namiesto predsedu Mgr.I.Barana, ktorý sa vzdal mandátu poslanca OZ zvoliť za predsedu  
     komisie p.Ľubicu Bereščíkovú                                                                                                                                    

 

     B. schvaľuje: 
1.) Komisia  finančná a správy obecného majetku:  
     namiesto podpredsedu Mgr.I.Barana, ktorý sa vzdal mandátu poslanca OZ zvoliť za  
     podpredsedu komisie p.Ľubicu Bereščíkovú 
     doplnení členovia: Ing.Arch.Ľubomír Naňák, p.Anna Kozáková, p.Ján Ďurko 
2.) Komisia  školstva, kultúry, mládeže a športu : 
     doplnení členovia: Pavol Tokár, Monika Miškaninová, Silvia Karchňáková ,  
     p. Katarína Kuliková, Anna Kuľhová 
3.) Komisia  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: 
     doplnení členovia: Ing.Erika Danková, Ing.Milan Gazda, Bačíková Jarmila 
4.) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov: 
     namiesto predsedu Mgr.I.Barana, ktorý sa vzdal mandátu poslanca OZ zvoliť za predsedu  
     komisie p.Ľubicu Bereščíkovú                                                                                                                                    

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

 

 

                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov,19.12.2022                                                                            starosta obce             

 
 



10 

 

K bodu 6. Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce. 

Predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková 

Dali dve žiadosti  o úpravu rozpočtu ZŠ k 31.12.2022 - tvoria prílohu č.2 tejto zápisnice.  

Návrh  na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie 16 / 2022 - tvorí prílohu č. 3 tejto 
zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.12/ 2022 

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 31.12.2022– viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

2.) Návrh na úpravu rozpočtu obce 31.12.2022- viď príloha č. 3 tejto zápisnice 

 

     B. schvaľuje: 

1.)  úpravu rozpočtu ZŠ k 31.12.2022– viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

2.)  úpravu rozpočtu obce  k 31.12.2022– viď príloha č.3  tejto zápisnice 

 

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

 

 

                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov,19.12.2022                  starosta obce 

 

K bodu 7.  a) Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a programového rozpočtu  
                       na roky 2023,2024 a 2025 
                  b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na r. 2023 a programové  
                       rozpopčty na r. 2023, 2024, 2025 
 
Rozpočet na r.2023 a programové rozpočty 2023, 2024, 2025 predniesla p.Chomjaková  

Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na r. 2023 predniesla kontrolórka obce 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.13 / 2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
 návrh  rozpočtu obce na r.2023 a programového rozpočtu na r. 2023, 2024 a 2025 – 
viď príloha č.4 tejto zápisnice 
 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                     
rozpočet  obce na r.2023 a programové rozpočty na r. 2023, 2024 a 2025 – viď príloha 
č.4 tejto zápisnice  

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

 

                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                     starosta obce 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.14 / 2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
 stanovisko kontrolórky ku  rozpočtu obce na r.2023 a programového rozpočtu na r. 
2023, 2024 a 2025 – viď príloha č.5 tejto zápisnice 
 
 

 
 

 

                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                     starosta obce 
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 K bodu 8.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023. 
                   b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023. 
Plán práce obecného zastupiteľstva – predniesol zástupca starostu p.M.Roman 
Plány práce komisií – predniesli predsedovia komisií 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.15 / 2022 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 – viď príloha č.6 tejto 
zápisnice 
 
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 – viď príloha č.6 
tejto zápisnice 
 

B.  schvaľuje :                                                                                                                                     
a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 – viď príloha č.6 tejto 
zápisnice 
 
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023.– viď príloha č.6 
tejto zápisnice 

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

 

                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                     starosta obce 

 

K bodu 9.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023  
Predniesla kontrolórka obce p.Bundzáková 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.16 / 2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
 plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 – viď príloha č.7 tejto zápisnice 
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B. schvaľuje :                                                                                                                                     
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 – viď príloha č.7 tejto zápisnice 
 

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

 

                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                     starosta obce 

 
K bodu 10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2022 
Predniesol starosta obce p.Barát. R.2022 bol zložitý. Niekde nás nepustia okolnosti, niekde 
financie . viď príklad  - novo realizovaná ulica Cintorínska, kde je veľmi veľa komplikácií, 
Spravili sa podhľady v telocvični ZŠ. Vyasfaltovala sa časť ul.Staničnej v základnej vrstve, 
ďalšia vrstva bude v jari. Na cintoríne sa spravil múrik na nové hrobové miesta. Na 
ul.Davidovskej sme vyasfaltovali výtlky na ceste, riešia sa kultúrno-spoločenské akcie. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.17 / 2022 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
 Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2022 
 
 
 

                                                                                                              

                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                     starosta obce 

K bodu 11.Rôzne 
Starosta: okresná prokuratúra pravidelne v priebehu roka kontroluje činnosť obce, 
kontrolovala aj nás. Z minulej prokurátorskej previerky podali protest, kde  upozornili našu 
obec na nezrovnalosti v legislatíve našej obce konkrétne vo VZN. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         

Uznesenie č.18 / 2022 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. p r e r o k o v a l o  Protest prokurátora sp. zn. Pd 77/22/7713-1 zo dňa 08.08.2022  
proti čl. 4 ods. 1 písm. m), čl. 6 ods. 2, čl. 8 ods. 11 a 12, čl. 9, čl. 11 ods. 2, čl. 13 ods. 
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3, čl. 14  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sačurov č. 6/2011 o vytváraní 
zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce 
Sačurov zo dňa 30.09.2011   

B. b e r i e  na vedomie dôvodnosť Protestu prokurátora sp. zn. Pd 77/22/7713-1 zo dňa 
08.08.2022   

C. v y h o v u j e  Protestu prokurátora sp. zn. Pd 77/22/7713-1 zo dňa 08.08.2022   
D. s c h v a ľ u j e  

 1.) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sačurov č.6 / 2022 o tvorbe, ochrane a  
 údržbe verejnej zelene 
 2.) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sačurov č.7 / 2022 o čistote v obci 
 
 

 
 

                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                            starosta obce 

 

 Starosta: Bola voľba riaditeľa ZŠ. Víťazom výberového konania je Mgr.Mariana Bančanská 
Starosta: Bude Silvestrovský ples v KD. Nebudeme robiť silvestrovský  ohňostroj. 
Minulú sobotu bola v našej obci burza, plánujeme burzu realizovať pravidelne termínovo.  
Sačurovská 15-ka bude v r.2023 v apríli – týždeň po Veľkej noci – 16.4.2022.  
Športový klub – hráčom bola ponúknutá odmena po 10.- eur na zápas. Starosta dal návrh 
o navýšenie pre ŠK o sumu 3000.- eur na rok 2022. Je problém s hráčmi, nemá kto hrať zo 
Sačurova 
 

Uznesenie č.19/ 2022 

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 navýšenie rozpočtu ŠK na r.2022 o 3.000.- eur. 

 B.  schvaľuje: 
      1) navýšenie rozpočtu ŠK na r.2022 o 3.000.- eur  
 

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

 

 

            Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                                  starosta obce 
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Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p.Tomaškovičovej na byt v športovom areály 

Uznesenie č.20/ 2022 

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 predĺženie nájomnej zmluvy na byť  v SK pani Martina Tomaškovičová do 
31.12.2023 

 B.  schvaľuje: 
      1) predĺženie nájomnej zmluvy na byť  v SK pani Martina Tomaškovičová do 31.12.2023 

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

 

 

 

      Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                               starosta obce 

Žiadosť na o zabezpečenie sociálnej služby – p.Ján Klacik a p.Anna Kačurová. Obec má 
povinnosť zabezpečovať sociálne služby 

 

Uznesenie č.21/ 2022 

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 na o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby –p.Anna Kačurová 
      2.) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku osoby v hmotnej núdzi – p.Ján Klacik 
B. prekladá: 
      Prerokovanie týchto dvoch žiadostí na najbližšie zasadnutie OZ 

C. žiada: 
    Starostu obce o vypracovanie kvalifikovaného návrhu riešenia týchto žiadostí v súlade  
    s platnou legislatívou.                                               

 

                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 23.12.2021                                                                  starosta obce             
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Zubko: Návrh vysadiť pri amfiteátri listnatý košatý strom –aby bol tieň v lete 
Starosta: Už vysadil p.Boroš, vysadili sme aj v areály ZŠ 
Zubko: ČOV – v akom je stave ? 
Starosta: ČOV je naša, stará sa o to oprávnená firma Ekoservis Vyšný Slavkov. Zatiaľ ČOV 
funguje dobre. Máme spracovanú PD a vybavené vodoprávne povolenie na rekonštrukciu. Má 
vyjsť výzva na rekonštrukcie ČOV, uvidíme či vyjde, lebo doteraz bola výzva pre obce do 
2000 obyvateľov 
Dutkovič: V nedeľu bol sneh dobre odhrnutý, v pondelok už nie. 
Starosta: Cesty aj boli odhrnuté ale chodníky nie, nakoľko pracovníci VPP odišli z roboty. 
Pracovníci VPP nemajú záujem chodiť do práce a nieto v nej ešte zotrvať 4 hodiny denne. 
Dutkovič:  Zábradlie dole Hrunom pri potoku? Nedá sa na tomto úseku odhŕňať sneh, 
neprejde ani smetiarske auto. 
Starosta: v blízkosti jarku nepovolí zábradlie správca toku –Povodie Bodrogu a Hornádu 
Guman: Pozemky povyše osady smer Davidov na výstavbu bytov nižšieho štandardu? 
Starosta: Posledných cca 15 rokov obec vykupovala tieto pozemky na prípadnú výstavbu 
bytov.  Mali sme štúdiu, podľa ktorej sme pre všetkých osadníkov potrebovali 170 -180 
bytov. Bola výzva na výstavbu, podľa ktorej sme mohli získať cca 2,5 mil eur. Z nich sa dalo 
postaviť 100 bytov. Ale projekt nám bol zamietnutý, lebo v rámci výzvy sa dalo stavať, resp. 
riešiť byty  iba v centre obce a nie na okraji. 
Guman: V iných obciach postavili byty nižšieho štandardu. 
Starosta: Áno postavili ale tie obce sú extrémne zadĺžené. My obec kvôli týmto bytom 
nezadĺžime. 
Bereščíková: Ako fungujú v súčasnosti hrobári ? Sú nejaký stabilný ? 
Starosta: Áno sú p. Jozef Lukáč, p.Hudry, p.Martin Guman . 
Vasilková: Autobusová zástavka – je už ukončená ? Z bokov nie je chránená 
Starosta: Je ukončená. Boky by zasahovali do chodníka. Znižovalo by to bezpečnosť. Chceli 
sme odkúpiť časť parcely od p.Bančanskej ale nepodarilo sa. 

Zubko: Dokedy sú hliadky ? 
Starosta: Do 30. Júna 2023, aj komunitní pracovníci OcÚ sú do júna. 
 

 

Poslanci sa zaoberali tiež možnými nevyhnutnými úpravami rozpočtu za r.2022, ktoré 
vyplynú zo zaúčtovania faktúr v období medzi poslednou úpravou rozpočtu z tohto 
zastupiteľstva do 31.12.2022.  

 

Uznesenie č.22/ 2022 

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 udelenie kompetencie starostovi, že môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce 
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Sačurov v priebehu rozpočtovaného roka 2022 rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 
písm.b. zákona 583/2004 Z.z., v období od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v mesiaci december do 31.12.2022. 

 B.  schvaľuje: 
      1) kompetenciu starostovi, že môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce Sačurov v priebehu 
rozpočtovaného roka 2022 rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 písm.b. zákona 583/2004 
Z.z., v období od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci december do 
31.12.2022. 
 

 

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

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 23.12.2021                                                                              starosta obce 

Zubko: Aké budú poplatky za užívanie hygienického centra? 
Starosta:  Navrhuje 0,50.- eur na osobu.  
 

 
Uznesenie č.23/ 2022 

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  sadzobníka poplatkov obce v službe  užívanie hygienického centra 
s poplatkom 0,5.- eur na osobu 
 
 B.  schvaľuje: 
      1) Úpravu  sadzobníka poplatkov obce v službe  užívanie hygienického centra s poplatkom 
0,5.- eur na osobu 

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

 

 

                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2022                                                                                      starosta obce                                                       
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K bodu 12. Záver 

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

Zapísal:M.Roman 

Overovatelia:   p.Vasilková    ................................. 

                Ing.Zubko     .................................. 
 
 

                      Peter Barát 

 Sačurov 19.12.2022                     starosta obce  


