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Zápisnica  z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 27.9.2022. 2022 o 17:00 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci :Ing.M.Roman, Mgr.K.Baňasová ( od 17:45 hod ),  p.M.Truchan,  
     MUDr.M.Romanová MPH, Mgr.I.Baran, Ing.B.Zubko, p.O.Begala ,  
      
      

 

Ospravedlnení: Ing.D.Capik, p.J.Dutkovič,     

Prizvaní: p.R.Bundzáková – kontrolór obce, p.Chomjaková – účtovníčka obce,  

Mgr. Mariana Bančanská –  riaditeľka ZŠ, Mgr.Eva Frická - riaditeľka ZŠ 

Neprítomní:   
 

Program: 
 
 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

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

3. Informácia o plnení uznesení OZ. 
 
 4. Interpelácie poslancov OZ.  

5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie. ( predsedovia komisií ) 

6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2021/2022  ZŠ  

        v Sačurove. 

   b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  

        2022 /2023 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /. 

7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022 MŠ Sačurov. 

    b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 

        2022 /2023 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /. 

8.  Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce. 

9.  Prerokovanie VZN 3/2015 a dodatku č.3 k danému VZN. 
 
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 6, 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 program zasadnutia OZ, ktorý bol bez pripomienok 
schválený 

Hlasovanie:  za: 6  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

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

Overovatelia zápisnice: Begala, Zubko 
Návrhová komisia:  Romanová, Truchan, Baran 

Hlasovanie:  za: 6 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. 
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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 

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.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. 
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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. 

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. 
 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.  

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 



5 

 

 

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. 
Starosta ( 23.12.2021): zatiaľ bez odozvy z VúC 
Starosta ( 23.2.2022):stále bez odpovede 
Starosta ( 05.5.2022): žiadna odpoveď 
Starosta ( 28.06.2022): Predbežné stanovisko z VúC je, že komunikáciu nedostaneme do 
nášho vlastníctva. 
Starosta ( 27.09.2022): Odpoveď od PSK sme nedostali. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

Uznesenie č.247/ 2021 schvaľuje 

 
Návrh  na uzavretie brány do areálu ZŠ z ulice Školskej 
Starosta ( 23.12.2021):Zatiaľ nezatvorená – v ZŠ sa neučí, je obmedzenie pohybu kvôli 
COVIDU a bol by sťažený pohyb občanov na vyšetrenie k lekárovi, najmä starších.  
Starosta ( 23.2.2022): Nová brána nie je namontovaná, stará bránička je zatiaľ otvorená. 
Starosta ( 05.5.2022): Nová brána by mala byť namontovaná toho týždňa alebo na budúci 
týždeň. 

Starosta ( 28.06.2022): Táto téma bola rozberaná na komisii kultúry a športu. Pri bráne bola 
osadená unimobunka, v nej je poverená osoba n dohľad nad poriadkom na ihriskách a v areály 
školy od 14:00 do 20:00 hod. 
Starosta ( 27.09.2022): Na poriadok na ihriskách a v areály školy dozerá poverená osoba  -
p.Peter Hric 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 

 

Uznesenie č.256/ 2021 schvaľuje 

 

 Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu „Zlepšenie základnej technickej 
infraštruktúry v obci Sačurov“ ( cesty a chodníky-Davidovská, Cintorínska, Školská ) 

- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-1 
- názov projektu: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci 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 
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Starosta ( 23.2.2022):  Podali sme žiadosť. Došla nám výzva na doplnenie žiadosti. 
Potrebujeme doložiť stavebné povolenie, podľa predpísaných termínov sme v časovej tiesni. 
Starosta ( 05.5.2022): Našu žiadosť sme stiahli a podali sme novú žiadosť do ďalšieho kola 
Starosta ( 28.06.2022): žiadne nové informácie. 
Starosta ( 27.09.2022):  Ministerstvo nás vyzvalo na doloženie právoplatného stavebného 
povolenia, ktoré nemáme. Podľa informácií by sme aj po doložení stavebného povolenia 
neboli úspešní z dôvodu nedostatku financií. Je predpoklad, že vyjde nová výzva na cesty a 
chodníky – možno v budúcom roku. 
Záver: vypúšťa sa z 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 

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. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č.272/ 2022 schvaľuje 

 

1.) Žiadosť spoločnosti DeSante s.r.o., Jenisejská 45A, Košice – mestská časť Nad jazerom 
040 12 o prenájom nebytových priestorov na ul.Školská 385, ( bývalý obecný úrad ) za 
účelom prevádzky lekárne. 
2.) Odpustenie nájmu tejto spoločnosti za priestory budúcej lekárne do 31.12.2025, za 
predpokladu rekonštrukcie týchto priestorov.) 
Starosta ( 5.5.2022): Spoločnosť začala s úpravou vonkajších priestorov. 
Starosta ( 28.06.2022): Prerobili komplet vonkajšie priestory. Pani Kostovčíková podala 
žiadosť na ukončenie nájmu. Teraz, keď sa prihlásila nová firma ona odmieta vypratať 
priestory. Argumentuje tým, že v čase podania ukončenia žiadosti o nájom nebola konateľkou 
spoločnosti. 
Starosta ( 27.09.2022):  Nový nájomca vybavuje kolaudáciu priestorov. Preto sme museli 
riešiť odkúpenie časti parciel od p.Palkovej. 

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. 
 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.289/ 2022 schvaľuje 

Zakúpenie bágra v hodnote do 40.000.- EUR na základe verejného obstarávania 
Starosta ( 28.06.2022): Boli sme pozrieť viacero bágrov v blízkom okolí. Bude vyhlásené VO 
Starosta ( 27.09.2022):  Na základe VO bol zakúpený novší používaný báger. 
 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 
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.  

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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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. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.304/ 2022 schvaľuje 

odkúpenie časti parcielpodľa novovytvoreného GP -   

Geometrickým plánom č. 37355660-16/2022 vyhotoviteľa Marta Sotáková-GEODESA, 
Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou zo dňa 21.06.2022, úradne overenom dňa 
27.06.2022, pod číslom G1-466/2022  bol z pozemku parc. CKN č. 69 záhrada o výmere  361 
m2 odčlenený diel č. 1 o výmere 36 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71, z pozemku parc. 
CKN č. 70/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 bol odčlenený diel č. 2 o výmere 
20 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71 od pani Moniky Palkovej, p.Roberta.Palka a p. 
Patrika.Palka. 

Starosta ( 27.09.2022):   Odkúpené, išiel návrh na vklad do  katastra 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 305/2022 

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 27.9.2022        starosta obce 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

Zubko:  Št.cesta od p. Milana Truchana ku Rogovským – chodník je rozbitý. Lávka pri 
Jednote ( horný spolok) – je potrebné privariť stojku zábradlia. Na ul.Jarková  korene stromov  
pred p.J.Romana vytlačili na vozovke asfalt. 
Starosta: Chodník na hlavnej ceste patrí SSC KE. Zábradlie na lávke, ako aj asfalt opravíme.  
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Zubko: Na ploche pri  zbernom dvore sú staré pneumatiky. 
Starosta: Je to družstevné a na ich pozemku. 
M.Truchan:  Vraj na účte ŠK nie sú peniaze. 
Starosta: Na účet ŠK išlo v tomto kalendárnom roku už 12.700.- Eur. Je potrebné schváliť 
navýšenie. Taktiež je potrebné stretnutie s vedením ŠK , hráčmi a s trénerom. V najbližších 
dňoch starosta zorganizuje stretnutie. Oboznámi poslancov s termínom aby sa mohli 
zúčastniť. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.306/ 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 27.9.2022 starosta obce 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
17:45 hod   sa dostavila na zasadnutie Mgr.Baňasová 
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM: Komisia nezasadala, 
Mgr.Baňasová – nezasadala, pozýva na varenie gulášu v sobotu 8.10.2022 o  09:00 hod 
Ing.Zubko – nezasadala 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.307/ 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) informáciu o činnosti komisií Obecného zastupiteľstva za uplynulé obdobie. 

 

  

  Peter Barát 
Sačurov 27.9.2022                                                                                                  starosta obce 
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Zmena poradia bodov programu 6. a 7.– najprv predniesla správy pani riaditeľka MŠ a až po 
nej pani riaditeľka ZŠ. 

 

K bodu 7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2020/2021 v MŠ 
v Sačurove. 

b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom  
roku 2021 /2022 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /. 

Obidve správy predniesla p.riaditeľka MŠ v zastúpení – Mgr.Eva Frická. ( Pani riaditeľka je 
na materskej dovolenke ). 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.308/2022 

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) Správu o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022 v MŠ  

 v Sačurove – viď príloha č. 4. tejto zápisnice. 
 2) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  

2022 /2023 v MŠ v Sačurove – viď príloha č. 5. tejto zápisnice 

     B. schvaľuje: 

1) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022  v  MŠ  

 v Sačurove – viď príloha č. 4. tejto zápisnice 

2) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  

2022 /2023 v MŠ v Sačurove – viď príloha č. 5. tejto zápisnice 

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

 

 

  Peter Barát 
Sačurov 27.9.2022  starosta obce 

 

K bodu 6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022 na ZŠ 
v Sačurove. 

b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom  
roku 2022 /2023 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /. 

Obidve správy predniesla p.riadieľka ZŠ – Mgr. Mariana Bančanská  
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.309/ 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) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022 na  ZŠ  

v Sačurove – viď príloha č. 2. tejto zápisnice. 

 2) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  

2022 /2023 na ZŠ v Sačurove – viď príloha č. 3. tejto zápisnice 

     B. schvaľuje: 

1) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022 na  ZŠ  

      v Sačurove – viď príloha č. 2. tejto zápisnice 

2) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  

2022 /2023 na ZŠ v Sačurove – viď príloha č. 3. tejto zápisnice 

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

 

  Peter Barát 
Sačurov 27.9.2022  starosta obce 

 

K bodu 8. Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce. 

Predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková 

3 Žiadosti o úpravu rozpočtu ZŠ k 30.9.2022  tvoria  prílohu č.6 tejto zápisnice. 

Návrh  na úpravu rozpočtu obce k 30.9.2022 a plnenie rozpočtu obce k 31.8.2022 tvorí 
prílohu č. 7 tejto zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.310/2022 

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 30.9.2022 – viď príloha č. 6 tejto zápisnice 

2.) Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.9.2022. Použite rezervného fondu vo výške 4 999,73    
     na  riešenie havarijného stavu ( maľovanie po rekonštrukcii) v telocvičniach ZŠ.    
     ZŠ – viď príloha č. 7 tejto zápisnice 
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3.) Správu o plnení rozpočtu obce k 31.8.2022 
 

     B. schvaľuje: 

1.)  úpravu rozpočtu ZŠ k 30.9.2022 – viď príloha č. 6 tejto zápisnice 

2.)  úpravu rozpočtu obce  k 30.9.2022   Použite rezervného fondu vo výške 4 999,73    
     na  riešenie havarijného stavu ( maľovanie po rekonštrukcii) v telocvičniach ZŠ.    
     ZŠ – viď príloha č. 7 tejto zápisnice 

3.) Správu o plnení rozpočtu obce k 31.8.2022 
 

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

 

  Peter Barát 
Sačurov 27.9.2022  starosta obce 

K bodu 9. Prerokovanie VZN 3/2015 a dodatku č.3  k danému VZN.  

 

Návrh na úpravu VZN 3/2015 a dodatok č.3 ku tomuto VZN  tvorí prílohu č.8. tejto zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.311/2022 

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 VZN 3/2015 – dodatok č.3 k VZN 3/2015– viď príloha č. 8 tejto 
zápisnice 

     B. schvaľuje: 

1.)  Dodatok č. 3 k VZN 3/2015 – viď príloha č. 8 tejto zápisnice         

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

 

  Peter Barát 
Sačurov 27.9.2022  starosta obce 

 

K bodu 11. Rôzne 

Starosta navrhol navýšiť čiastku v rozpočte pre futbalový klub z 12.000.- eur na 15.000.- eur 
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                     Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.311/ 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 navýšiť čiastku v rozpočte pre futbalový klub ŠK  z 12.000.- eur na 15.000.- eur 

     B. schvaľuje: 

1.) navýšenie čiastky v rozpočte obce pre futbalový klub ŠK  z 12.000.- eur na 15.000.- eur 

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

  Peter Barát 
Sačurov 27.9.2022                                                                                                  starosta obce 

Starosta informoval poslancov, že Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekciu na našej ZŠ 
a dospela k záverom diskriminácie  a segregácie rómskych detí.  Výsledkom kontroly je návrh 
ŠŠI na odvolanie riaditeľky ZŠ. Starosta tak doteraz neurobil lebo sme napísali odvolanie na 
ŠŠI a taktiež sa uskutoční aj stretnutie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity.  

Starosta navrhol, aby bola cezhraničná spolupráca realizovaná v rámci mimo futbal – napr. 
s vystúpením folklórnych súborov.  

V nedeľu, 9.10.2022 o 15:00 hod je v KD deň úcty k starším 

Starosta ďalej informoval poslancov, že po dvoch rokoch nám končí zmluva na zber 
komunálneho odpadu s firmou KOSIT. Bude vyhlásené nové verejné obstarávanie. V obciach 
kde prebehlo nedávno VO na zber TKO došlo k navýšeniu ceny za tento zber o cca 50-60%. 
Preto je potrebné rátať aj s navýšením poplatku za zber TKO pre občanov. 

Dňa 29.10.2022 budú komunálne voľby, voľby do VÚC. Volebná miestnosť bude v ZŠ. 

Starosta tiež informoval, že máme dovezené drevené vyrezávané sochy na Betlehem, je 
potrebné vybrať miesto na rozloženie Betlehemu. 

Na novom cintoríne robíme  ďalšie múriky pod náhrobné pomníky. 

Na OcÚ nastúpila nová pracovníčka – p.Kachmanová, namiesto pani Jenčíkovej, ktorá ide na 
dôchodok. 

Zubko: vyschli niektoré tuje na detskom ihrisku 
Starosta: vyschli kvôli extrémnemu tohoročnému suchu, ako aj iné stromy v obci. Budú 
vysadené nové stromčeky. 

Begala: Na križovatke Dlhá-Staničné je reklamná tabuľa, ktorá zakrýva výhľad. 
Starosta: Rozprával už s dotyčným majiteľom pozemku aby ju presunul. 

Baran: Je viacero miest verejného priestranstva, kde majú občania pred svojimi plotmi 
veľkými kameňmi vymedzený trávnik od vozovky. Je to nebezpečné 
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Truchan: tak isto je prehradené verejné priestranstvo od mosta cez potok na križovatke 
Staničná, Jarková. 
Starosta: Nie je to obecný pozemok. 

Roamnová: Koľko je kontajnerov na odpad  na cintoríne ? 
Starosta: Teraz len jeden ale pred dušičkami tam umiestnime aj druhý. 

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 nakoľko končí volebné obdobie. Celkovú sumu 3.000.- EUR rozdelí medzi poslancov 
a kontrolórku obce starosta. 

                                 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.312/2022 

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 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:   7  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

 
 

  Peter Barát 
Sačurov 27.9.2022  starosta obce 

K bodu 12)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 20:34 hod 

Zapísal: M.Roman 
Overovatelia:    p.Begala  ................................. 

             p.Zubko   ................................. 

                         Peter Barát 

             starosta obce
  


