- 1Zápisnica z 2. zasadania obecného zastupiteľstva v Sačurove ,
konaného dňa: 20. 01. 2011
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: Ing. arch. Legdan – projektant , JUDr. M. Jakubek –právnik,
Prítomní občania: p. Ľ. Berečíková
Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadania
3. Určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie .
4. Kontrola uznesenia
5. Interpelácia poslancov
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2011 a stanovisko
kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2011
7. Doplnenie členov komisii pri OZ
8. Schválenie komisie pre Ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obce .
9. Prerokovanie a schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva a plánov
komisií OZ na I. polrok 2011
10. Návrh plánu kontrolnej činností na rok 2011 a správa o kontrolnej činností
za II . polrok 2010 .
11. Určenie termínu 16. ročníka Sačurovskej 15 .
12.Rôzne, diskusia
13.Návrh na uznesenie, záver
K bodu 1./ Zasadanie otvoril a podľa programu viedol starosta obce p. P: Barát. Privítal
prítomných poslancov, kontrolórku obce p. Bundzákovú projektanta p .Bogdana a prítomnú
občianku p. Ľ. Bereščíkovú. Konštatoval , že sú prítomní všetci poslanci , zasadanie je
uznášania schopné a preto môže pokračovať v rokovaní.
K bodu 2./ Starosta obce p. P. Barát predložil na schválenie program zasadania. Tento
poslanci jednomyseľne schválili.
K bodu 3./ Za overovateľov zápisnice urči p. J. Ďurka a Mgr. Ivana Barana.
Do návrhovej komisie doporučil: Ing. arch. Ľ. Naňáka , Ing. B. Zubka a Ing. M. Gazdu.
K bodu 4./- Kontrola uznesenia .
Po kontrole uznesenia , mali poslanci priestor vyjadriť sa k návrhu na uznesenie.
Mgr. I. Baran odstúpil z funkcie predsedu komisie školstva , kultúry ,mládeže a športu .
OZ za novú predsedníčku komisie schválilo p. A. Kozákovú.
Hlasovanie poslancov: Za – 8 poslancov , zdržal sa 1 poslanec / p. A. Kozáková/
Uznesenie č. 4/a – 4e zo dňa: 30.12.2010 sú predmetom rokovania dnešného zasadania OZ.
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Návrh bol jednomyseľne prijatý a ďalším bodom rokovania bola informácia o rozpracovanom
návrhu zmien a doplnkov k územnému plánu obce.
Zakreslené boli dve lokality a to výstavba RD pri MŠ a výstavba RD za bytovou jednotkou
pri KD. Vyjadrenie OZ bude až po schválení doplnkov. Zároveň p. Legdan informoval OZ
o pripravovanom obchvate VÚC cestnej komunikácie mimo obce Sečovská Polianka
a Sačurov ako aj o priestore na vybudovanie obecného kompostoviska.
K bodu 5./- Interpelácia poslancov. Poslanci svoje pripomienky, otázky a návrhy
prednášali v priebehu rokovania a bode rôznom.
Ing. M. Gazda – vyslovil požiadavku , či by nebolo možne požiadať príslušníkov Polície ,
aby hliadkovali počas nedeľňajších omší , kedy sa vyskytuje najviac krádeží rómskymi
spoluobčanmi.
J. Ďurko – položil otázku občanov – Ako a kde bola zlikvidovaná autobusová zástavka po
havárii a či obec nahlásila poisťovaciu skutočnosť?
Odpoveď : Zástavka bola odstránená pracovníkmi OcÚ , za železný šrot sme získali 130 € ,
ktoré sú príjmom pokladne OcÚ. Škoda bola nahlásená aj na poisťovňu , rozhodnutie ešte
nemáme.
Ing. M. Gazda – poukázal na parkovanie osobných áut na chodníkoch v obci alebo na
komunikáciách pred obytnými domami, čím sa zužuje šírka ciest a znižuje bezpečná jazda.
Ing.arch.Ľ. Naňák – poukázal na nenapojenie do kanálov ČOV v obci PJ – Jednota / horné
aj dolné/. V súlade s projektom Regenerácie sídiel... a úpravou komunikácii pred PJ to
neskôr nebude možné. Vzhľadom na to , že na Zhromaždenie členov - Jednoty príde
predseda predstavenstva, je tu príležitosť vysporiadať sa s touto situáciou zo strany obce.
Ďalej doporučuje uskutočniť prieskum napojenia obyvateľov obce na kanalizáciu a platenie
poplatkov. / ul. Dlhá, Družstevná , Jarková ,...../ za stočne.
K bodu 6./ - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2011 a stanovisko
kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2011.
Návrh rozpočtu obce predložil predseda komisie F a SOM p. J. Ďurko. Rozpočet bol
vypracovaný ako vyrovnaný v pomere 1:1( príjem : výdaj ). V decembri 2011 bude musieť
obec zobrať preklenovací úver na poslednú splátku vykonaných prác / Regenerácia sídiel / ,
ktorú nám v januári z EU fondov vrátia a my ju vrátime banke.
V rozpočte je započítaný aj príjem zvýšeného poplatku za ČOV od júna 2011 o 1 € , nakoľko
poplatky v roku 2010 nepokryli náklady na činnosť ČOV .
Doporučil OZ predložený návrh rozpočtu schváliť. Rozpočet je pre obec zákon , ale môže sa
podľa okolností počas roka upravovať.
Diskusia k rozpočtu:
Ing. arch. Naňák- vysvetlil , že v rozpočte sú Kapitálové výdavky záväzné a obec ich musí
splniť.
Ing. B. Zubko – sa opýtal , či sú rozpočte započítane aj náklady naviac na koridory ( časť
komunikácie ), ktoré nám budú chýbať?
Ing. arch. Naňák- Náklady tam nie s započítané , lebo až po skončení projektu budeme vedieť
koľko musí finančných prostriedkov obec vyčleniť n dokončenie komunikácií a to už bude
predmetom rozpočtu na rok 2012.
Mgr. I. Baran – sa opýtal , či bolo počítane s finančnými prostriedkami na činnosť
futbalového zväzu v takej výške aby sa pokryli výdavky na činnosť ? Odpoveď : Áno .
Mgr. I. Baran – predložil požiadavku občanov , či nemôže byť osvetlená veža aj na
gréckokatolíckom chráme v obci.
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a možnosti osvetlenia gréckokatolíckeho chrámu.
Ing. M. Gazda- sa opýtal , či čiastka 100 € určená na činnosť Požiarnej ochrany nie je málo,
ak chceme cvičiť družstva na súťaže / žiakov /.
Odpoveď: Doposiaľ pridelená čiastka na požiarnu ochranu nebola vždy vyčerpaná , ale v
prípade potreby sa rozpočet upraví.
Stanovisko k rozpočtu predniesla aj kontrolórka obce p. R. Bundzáková , ktorý je súčasťou
zápisnice.
Hlasovanie : Za – 9 poslancov.
K bodu 7./ - Doplnenie členov komisii pri OZ
Komisie pre výstavbu , ochranu verejného poriadku a životného prostredia/ ďalej komisia
výstavby OVP a ŽP / doplnená o členov : pp. P. Dobranský, M. Guman , L. Vaľovčinová.
Komisia kultúry , vzdelávania , mládeže a športu / ďalej komisia kultúry VM a Š /doplnená
o členov : pp: Ferik Ján , Kozáková Ľubica, Lenková Barbora , Pačutová Lenka , Romanová
Katarína.
Komisia finančná a správy obecného majetku /ďalej komisia F a SOM / doplnená o členov :
pp: Bereščíková Ľubica, Ihnát Ľubomír, Uličná Marianna.
Hlasovanie : Za – 9 poslancov
K bodu 8./ Schválenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obce.
Komisia ma byť zložená z poslancov každej politickej strany a musí mať najmenej 3
členov. Zloženie komisie:
- nezávislý kandidát: p. Anna Kozáková
- za Smer -SD: Ing. Mikuláš Sidor
- za KDH: Ing. Milan Gazda
- za SDKU-DS: Ing. Maroš Roman
- za HZDS-ĽS: p. Mikuláš Truchan
Hlasovanie : Za – 9 poslancov
K bodu 9. / Prerokovanie a schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva a plánov
komisií OZ na I. polrok 2011 .
OZ schválilo predložené plány práce OZ / p. A. Kozáková / a plán práce komisie F a SOM /
p. J. Ďurko./ Plány sú súčasťou zápisnice.
Plány práce komisie výstavby OVP a ŽP a komisie kultúry V M a Š určila dopracovať
predsedom a predložiť na schválenie do 31.01.2011.
Hlasovanie : Za – 9 poslancov
K bodu 10./ Návrh plánu kontrolnej činností na I. polrok 2011 a správa o kontrolnej
činností za II . polrok 2010 ..
Kontrolórka obce predložila návrh plánu na rok 2011 , ale správu o kontrolnej činností za II.
polrok 2010 predloží na zasadanie OZ v mesiaci februári 2011.Materiál je súčasťou
zápisnice.
OZ doporučuje: Návrh plánu kontrolnej činností predkladať OZ 1x za polrok . Plán musí byť
najneskôr 15 dní pred rokovaním OZ zverejnený spôsobom v obci obvyklým / na úradnej
tabuli, Internete , /
Správu o výsledkoch kontroly predkladať priamo OZ na najbližšom zasadnutí.
Správu o kontrolnej činností za rok 1x OZ , do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
K bodu 11. / Určenie termínu 16. ročníka Sačurovskej 15 .
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,,Sačurovskej 15“.
Všetci poslanci boli ,,Za „ zorganizovanie akcie. Doporučuje sa organizačné pripraviť túto
akciu v mesiaci februári. Termín behu bol určený na 20.03.2011.
Hlasovanie : Za – 9 poslancov
K bodu 12./ Rôzne, diskusia.
V tomto bode bol predložený :
a./ Návrh rokovacieho poriadku OZ a návrh rokovacieho poriadku komisií pri OZ v
Sačurove.
Záver: Oba návrhy boli poslancami schválené. V rokovacom poriadku komisií poslanec p. M.
Sidor doporučuje vymazať komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obce , pretože má iné poslanie ako komisie , ktoré pracujú pri OZ .
V rokovacom poriadku OZ, časť o zriadenie tejto komisie ostáva , pretože ju schvaľuje OZ
a poslanci OZ sú členmi tejto komisie podľa určeného zákona .
Hlasovanie : Za – 9 poslancov
b./ Starosta obce oboznámil poslancov z textom listu , ktorý prišiel z Úradu vlády pre
rómsku komunitu o súčastnom stave riešenia úloh lokálnej stratégie komplexného rozvoja
obce a možností zapojenia sa do ďalších akcií v rámci tohto projektu.
c./ Starosta obce informoval poslancov OZ o podpísaní zmluvy na Ministerstve zdravotníctva
/ rekonštrukcia zdravotného strediská /
Ing. arch. Ľ. Naňák – vysvetlil postup realizácie projektu. Doporučil aby bola ohlásená
verejná súťaž na realizáciu celej stavby vo výške ..................€. Požiadať oprávnenú osobu na
verejné obstarávanie / p. Halgáš / aby túto výzvu zverejnila na Internete a výsledky súťaže
vyhodnotil.
d./ Sťažnosť p. M. Hotovčína na suseda M. Gazdu ohľadom vypúšťania žumpy do obecného
kanála. Reagoval poslanec Ing. M. Gazda ml. , kde podal vysvetlenie .
Záver: OZ doručenú sťažnosť posúva na prejednanie Komisií výstavby OVP a ŽP, ktorá bude
následne informovať OZ o prijatých záveroch.
e./ Žiadosť gréckokatolíckej fary o doplatenie nájmu zo Zdravotného strediska / prenájom /
za II. polrok 2010 .
Záver: OZ žiada starostu obce aby zistil v akom štádiu je platenie nájmu od lekárov za II.
polrok 2010 a ak je nájom zaplatený previesť finančnú hotovosť na gréckokatolícky farský
úrad v Sačurove. Hlasovanie : Za – 9 poslancov
f./ Žiadosť p. N. Truchanovej o finančnú pomoc pri organizovaní 7. ročníka Maškarného
plesu v obci.
Záver: Poslanci OZ jednomyseľne schválili na akciu finančnú čiastku vo výške : 330 €g./ Žiadosť p. Popaďáka zo Sečovskej Polianky o preplatenie faktúry za maliarske práce v
školskej jedální pred začiatkom školského roka 2010/2011./ havarijný stav jedálne na ZŠ /
Záver: Ing. M. Roman doporučil a OZ schválilo ,uložiť kontrolórke obce preveriť
opodstatnenosť preplatenia faktúry a ak je to v poriadku požadovanú čiastku zaplatiť.
h./ Predloženú cenovú ponuka na vypracovanie projektu odľahčovacej stoky pred zariadením
ČOV .
Záver : vzhľadom k tomu, že SVP so stokou nesúhlasí pre znečistenie vody v potoku ,cenová
ponuka nebola akceptovaná .
i./ Zloženie nového vedenia ŠK TJ Sačurov v zložení: p. M. Migaľ ml. – prezident klubu., p.
J. Bereš – tréner , p. M. Baníková – finančná pracovníčka klubu
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účtovníctvo , OZ poverilo touto činnosťou ekonómku obce p. M. Baníkovú.
j./ Požiadavku poriadkového policajta p. Bačovčína , na základe sťažností obyvateľov obce
z Ulice Davidovskej na správanie neprispôsobivých občanov v našej obci , prísť na zasadnutie
OZ za účelom spolupráce v tejto oblastí.
Záver: OZ súhlasí .
k./ Informáciu a požiadavku starostu obce , že kto z poslancov má záujem , spolu s ním
zástupcom starostu a kontrolórkou obce prejsť jednotlivé prevádzky a oddelenia v obci , na
získanie prehľadu o majetku obce.
Záver : Ak to bude v sobotu , tak poslanec M. Gazda
l./ Žiadosť p. Jozefa Vargu o predĺženie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v areáli
športového ihriská FK.
Záver : OZ súhlasilo s predĺžením zmluvy na dobu 4 rokov , t.j. do konca roka 2014.
m./ Starosta obce požiadal v zmysle VZN 1/2007 o schválenie finančného limitu pri
zabezpečovaní úloh a potrieb obce .
Záver : OZ schválilo limit ktorým môže disponovať starosta obce a to finančným obnosom
do výšky 3.000.- €.
Ing. arch. Ľ. Naňák doporučil prekontrolovať všetky prijaté VZN, skontrolovať aktuálnosť
a prepočítať finančné čiastky na eura.
Hlasovanie : Za – 9 poslancov.
n./ Starosta obce predložil návrh na pozastavenie stavby komunitného centra v tomto roku
pre nedostatok finančných prostriedkov. Poprípade odstúpiť od zmluvy s firmou GRUNT ,
pretože sa mu vidí pre obec nevýhodná a drahá. Zmluvu dal prehodnotiť právnikovi JUDr. M.
Jakubekovi, ktorý vyjadril svoj názor.
Záver: Odstúpiť od zmluvy nie je pre obec výhodné , lebo firma neporušila žiadnu dohodnutú
podmienku a súdnou cestou by sme to nevyhrali. Môžeme opäť rokovať s vedením firmy
o znížení nákladov. Nie je dokázané , že ak budeme robiť práce svojpomocne že sa znížia
náklady a či sa popritom nezníži aj kvalita práce.
Starosta obce sa má pokúsiť o rokovanie s firmou GRUNT.
K bodu 13./ Návrh na uznesenie, záver
Po predložení a schválení návrhu na uznesenie, zasadanie OZ ukončil a všetkým prítomným
sa za aktívnu účasť poďakoval starosta obce p. P. Barát.
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia OZ , konaného dňa 20.1.2011

Uznesenie č. 1 .
OZ v Sačurove berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesenia OZ.
b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2011.
c) Informáciu Ing. arch.. Legdana o riešení územného plánu obce Sačurov (zmeny
a doplnky).
d) Žiadosť predsedníčky SČK v obci Sačurov o finančnú podporu organizácie
( akceptované v rozpočtových položkách obce na rok 2011).

e) List splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku o súčastnom stave riešenia úloh
lokálnej stratégie komplexného rozvoja obce a možností zapojenia sa do ďalších akcií
v rámci tohto projektu.
f) Žiadosť gréckokatolíckeho farského úradu v Sačurove o doplatenie nájmu za budovu
zdravotného strediska za II. polrok 2010.
g) Cenovú ponuku na vypracovanie projektu odľahčovacej stoky pred zariadením ČOV
(vzhľadom k tomu, že SVP so stokou nesúhlasí cenová ponuka nebola akceptovaná).
h) Zloženie nového vedenia ŠK TJ Sačurov v zložení: p. M. Migaľ ml. – prezident
klubu., p. J. Bereš – tréner , p. M. Baníková – finančná pracovníčka klubu.
i) Odstúpenie Mgr. I. Barana z funkcie predsedu komisie školstva, kultúry , mládeže a
športu
Uznesenie č. 2.
OZ v Sačurove schvaľuje:
a) Rozpočet obce na rok 2011.
b) Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2011.
c) Plán zasadnutí OZ a Plán komisie F a SOM na I. polrok 2011.
d) Za členov komisie výstavby, ochrany VP a ŽP pp: Dobransky Pavol, Guman Milan,
Valovčínová Lenka
e) Za členov komisie školstva, kultúry, mládeže a športu: pp: Ferik Ján , Kozáková
Ľubica, Lenková Barbora , Pačutová Lenka , Romanová Katarína
f) Za členov komisie finančnej a správy obecného majetku: pp: Bereščíková Ľubica,
Ihnát Ľubomír, Uličná Marianna
g) Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
obce v zložení:
- nezávislý kandidát: p. Anna Kozáková
- za Smer -SD: Ing. Mikuláš Sidor
- za KDH: Ing. Milan Gazda
- za SDKU-DS: Ing. Maroš Roman
- za HZDS-ĽS: p. Mikuláš Truchan
h) Starostovi obce pri zabezpečovaní úloh a potrieb obce disponovať finančným
obnosom do výšky 3.000.- €
i) Rokovací poriadok OcZ a rokovací poriadok komisii OcZ
j) Termín Sačurovskej 15-tky (16. ročník) – súčasne memoriál Helenky Slukovej
(5. ročník) na deň 20.03.2011
k) Žiadosť p. Jozefa Vargu o prenájom nebytových priestorov v areály športového ihriska
FK na dobu 4 rokov , t.j. do konca roka 2014
l) Za predsedníčku komisie školstva, kultúry , mládeže a športu p. A. Kozákovú
Uznesenie č. 3. .
OZ v Sačurove ukladá:
a) Predsedom komisii výstavby, ochrany VP a ŽP, ako aj školstva, kultúry, mládeže
a športu vypracovať plány činnosti na obdobie I. polroka 2011.
T: do 31.1.2011
b) Kontrolórke obce predložiť správu o vykonaných kontrolách za II. polrok 2010
T: najbližšie zasadnutie OcZ
c) Predsedovi komisie výstavby, ochrany VP a ŽP prešetriť sťažnosť p. Hotovčina na
p. Milana Gazdu vo veci znečisťovania ŽP (vypúšťanie odpadu do cestnej priekopy)
T: najbližšie zasadnutie OcZ

Uznesenie č. 4 .
OZ v Sačurove doporučuje
a) Kladne vyhovieť žiadosti p. Nataši Truchanovej o poskytnutie finančného príspevku na
maškarný ples (333.-eur)
b) Kladne vyhovieť žiadosti p. Popaďaka o preplatenie prác spojených s vymaľovaním
priestorov školskej jedálne v zmysle predloženej faktúry
Uznesenie č. 5.
OZ v Sačurove žiada
a) Starostu obce o preverenie podmienok a možnosti osvetlenia gréckokatolíckeho chrámu
(osvetlenie veže)

Zapísala : A. Kozáková
Overovatelia:
J. Ďurko ...........................
Mgr. I. Baran ..........................

.......................................
starosta obce

