Zápisnica z 1. zasadania obecného zastupiteľstva v Sačurove ,
konaného dňa: 30.12.2010

Prítomní poslanci : Mgr. I. Baran, J. Ďurko, Ing. M. Gazda, A. Kozáková,
Ing. arch. Ľ. Naňák, Ing. M. Roman, Ing. M.Sidor, M. Truchan
Ing. B. Zubko
Kontrolórka obce : R. Bundzáková
Prizvaní: M. Baníková – ekonómka OcÚ
Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadania
3. Určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie .
4. Kontrola uznesenia
5. Interpelácia poslancov
6. Zriadenie komisií, voľba predsedov , podpredsedov a členov z radov
poslancov
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu , predsedov a členov
komisií
8. Návrh rozpočtu na rok 2011
9. Delegovanie zástupcov poslancov do rady školy pri ZŠ a MŠ
10. Rôzne, diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu 1./ Zasadanie otvoril a podľa programu viedol starosta obce p. P: Barát. Privítal
prítomných poslancov, kontrolórku obce p. Bundzákovú a ekonómku OcÚ p. Baníkovú .
Konštatoval , že sú prítomní všetci poslanci , zasadanie je uznášania schopné a preto môže
pokračovať v rokovaní.
K bodu 2./ Predložil na schválenie program zasadania. Tento poslanci nadpolovičnou
väčšinou schválili.
Hlasovanie : Za – 8 poslancov, Zdržal sa hlasovania – 1 poslanec / Ing. arch. Ľ. Naňák /.
K bodu 3./ Za overovateľov zápisnice doporučil Ing. M. Sidora a Ing. M. Romana.
Do návrhovej komisie Mgr. I. Barana, M. Truchana a Ing. M. Gazdu.
K bodu 4./ Po prečítaní uznesenia mali poslanci priestor vyjadriť sa k návrhu na uznesenie.
Starosta obce podal návrh na zmenu uznesenia č.2/a , aby za poslanca , ktorý bude oprávnený
viesť zasadania OZ nebola poverená p. A. Kozáková , lebo ako zástupkyni starostu jej to
vyplýva z funkcie , ale iný poslanec. Na návrh poslanca Ing. arch. Naňáka , že iného
poslanca voliť nemusíme , lebo je to v súlade so zákonom , sa uznesenie nemenilo.
V prípade potreby sa dodatočne poverí iný poslanec .
Uznesenie č. 4/a o zriadení komisií je predmetom rokovania dnešného zastupiteľstva.
Úlohy zo zasadania , dňa: 27.12.2010 boli splnené.
K bodu 5./ Interpelácia poslancov. K tomuto bodu nebol určený priestor. Poslanci
svoje pripomienky, otázky a návrhy prednášali v priebehu rokovania

K bodu 6./ Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií , jej predsedov,
podpredsedov a členov z radov poslancov , ako bolo doporučené na 1.ustanovujúcom
zasadaní obecného zastupiteľstva.
Predložený návrh bol doplnený o ďalší návrh poslancov , aby komisie mali predsedu a dvoch
podpredsedov z radov poslancov. Doplňujúci návrh bol poslancami jednomyseľne chválený.
Komisia pre výstavbu , ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Ing. B. Zubko, podpredseda: Ing. M. Sidor, Ing. M. Gazda
Komisia kultúry , vzdelávania , mládeže a športu :
Predseda: A. Kozáková, podpredseda : Mgr. Ivan Baran, M. Truchan
Komisia finančná a správy majetku :
Predseda: J. Ďurko , podpredseda : Ing. M. Roman, Ing. arch. Ľ. Naňák
Predsedovia majú doplniť komisie o ďalších členov z radov občanov do počtu 6 a spracovať
plán zasadnutí komisií na 1. polrok 2011.
K bodu 7./ Starosta obce požiadal p. J. Ďurka , aby prečítal VZN o odmeňovaní poslancov ,
predsedov , podpredsedov a členov komisií , ktoré bolo upravované v júli 2010.
Na návrh poslanca Ing. Romana , že OcÚ nemá dostatok finančných prostriedkov , by bolo
vhodné opäť prehodnotiť VZN . Poslanci schválili uznesenie , prejednať odmeňovanie
poslancov na finančnej komisií a predložiť na zasadanie zastupiteľstva až po prejednaní aj
rozpočtu obce na rok 2011.
K bodu 8. / Návrh rozpočtu dostali na zasadaní poslanci písomne a mali k nemu vyjadriť
svoje pripomienky. Bol to informatívny materiál ktorý komentovala ekonómka p. Baníková ,
aby poslanci získali predstavu o stave a čerpaní finančných prostriedkov OcÚ na rok 2011.
Poslanci navrhli a schválili , aby bol rozpočet dopracovaný vo finančnej komisií , zo
všetkými návrhmi a pripomienkami poslancov.
K bodu 9./ Starosta obce P. Barát predložil poslancom návrh na delegovanie zástupcov do
rady školy pri ZŠ a MŠ z radov poslancov.
Do rady školy pri ZŠ : Ing. M. Sidor, J. Ďurko , Ing. B. Zuko
Do rady školy pri MŠ : Ing. M. Roman , Ing. M. Gazda
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10./ Rôzne :
V tomto bode bola predložená :
- Žiadosť p. Topoľovskej , majiteľky TOP Clubu v Sačurove o povolenie zmeny otváracej
doby , v piatok a sobotu zatvárať o 2.00 hodine . Hlasovanie : Za – 9 poslancov.
- Žiadosť PD Vranov – Hencovce o odpustenie dane za poľnohospodársku pôdu za rok 2010
a znížiť daň za rok 2011 . Družstvo pre dážď a záplavy malo veľké straty na
poľnohospodárskej výrobe , čím sa dostali do mínusu.
Hlasovanie : Za – 0 , Proti – 9 poslancov
- Žiadosť o dodatok k nájomnej zmluve na prenájom predajných priestorov v budove OcÚ .
Zmeniť meno nájomcu z Petra Baráta na Annu Barátovú.
Hlasovanie : Za – 9 poslancov
- Cenové ponúky na práce ústredného kúrenia pri rekonštrukcii ZŠ od firiem:
Promont Prešov – 10424,71 EUR
Grunt Vranov nad Topľou – 10128,55 EUR

Gaskomplet Prešov – 10601,66 EUR
Poslanec M. Truchan vyjadril názor , že ceny sú nadnesené . Je ochotný premerať práce na
ZŠ, zistiť ceny a vypracovať cenovú reláciu na porovnanie predložených ponúk . Predložené
ponuky sa zobrali na vedomie a rozhodnutie sa prekladá na najbližšie zastupiteľstvo.
- Ing. arch. Ľ. Naňák – informoval zastupiteľstvo o probléme , ktorý nastál odchodom
manažéra futbalového klubu v Sačurove. Je potrebné osloviť občanov , ktorí majú k futbalu
blízky vzťah , či by neboli ochotný viesť naše futbalové mužstvo.
K bodu 11./
Návrh na uznesenie z 1. zasadania obecného zastupiteľstva v Sačurove,
konaného dňa : 30.12.2010
Uznesenie č. 1
OZ v Sačurove
a./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ
2. Cenové ponuky na práce ústredného kúrenia pri rekonštrukcii ZŠ od firiem: Grunt
VV, Promont- PO ,Gaskomplet –PO.
Uznesenie č. 2
OZ v Sačurove
a./ zriaďuje
1. Komisiu výstavby , ochrany verejného poriadku a životného prostredia
2. Komisiu školstva , kultúry , mládeže a športu
3. Komisiu finančnú a správy majetku
Uznesenie č. 3
OZ v Sačurove
a./ schvaľuje:
1.Za predsedu komisie výstavby , ochrany verejného poriadku
a životného prostredia Ing. B. Zubka, za podpredsedov ing. M. Sidora,
Ing. M. Gazda
2 .Za predsedu komisie školstva , kultúry , mládeže a športu
A. Kozákovú, za podpredsedov Mgr. I.Barana a M. Truchana
3. Za predsedu komisie finančnej a správy majetku J. Ďurka ,
za podpredsedov Ing. M. Roman a Ing. arch. Ľ. Naňák
4. Delegovanie zástupcov poslancov do rady školy pri.
ZŠ : Ing. M. Sidor, J. Ďurko, Ing. B.Zubko
5. Delegovanie zástupcov poslancov do rady školy pri.
MŠ: Ing. I. Baran , Ing. M. Gazda
6. Žiadosť p. Topoľovskej , majiteľke TOP Clubu , ohľadom predĺženia pracovnej doby
v piatok a v sobotu do 2.00 hod.
7. Žiadosť P. Baráta o dodatok k nájomnej zmluve predajných priestorov v budove
OcÚ , zmenou nájomcu z Petra Baráta na Annu Barátovú.
Uznesenie č. 4
OZ v Sačurove
a./ ukladá :
1. Predsedom komisií vypracovať plán činností na 1. polrok 2011
T: Január 2011

2. Zástupcovi starostu vypracovať plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2011
T. Január 2011
3. Predsedom komisií doplniť členov komisií z radov občanov na počet 6.
T: Január 2011
4. Komisií finančnej a správy majetku prehodnotiť zásady odmeňovania poslancov,
predsedov , podpredsedov a členov komisie.
T: Január 2011
5. Komisií finančnej a správy majetku prerokovať a pripraviť na schválenie návrh
rozpočtu na rok 2011
T: Január 2011
Uznesenie č. 5
OZ v Sačurove
a./ nesúhlasí :
1. So žiadosťou Poľnohospodárskeho družstva Vranov - Hencovce
o odpustení daní za poľnohospodársku pôdu za rok 2010 a zníženie daní
za rok 2011
K bodu 12. Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľka : A. Kozáková
Overovatelia zápisnice:
Ing. M. Sidor ..................................
Ing. M. Roman ................................

Peter Barát
starosta obce

