
                                                                 Uznesenie  
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Sačurov,  

konaného dňa: 27. 02. 2014 
 
Prítomní:    p. Peter Barát, starosta obce 
                    Poslanci :   Mgr. I. Baran, p. J. Ďurko, Ing. M. Gazda, p. A. Kozáková,  
                    Ing. M. Roman Ing. M. Sidor p. M. Truchan, Ing. B. Zubko  
Ďalší prítomní: p . R. Bundzáková –  kontrolórka obce 
                           p. K. Kulíková – vedúca oddelenia kultúry 
 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu OcZ. 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.  
3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva . 
4. Informácia o činností komisií OcZ za uplynulé obdobie. 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014 a správa kontrolórky obce  o vykonaných 

kontrolách za II . polrok 2013.                                                                          
6. Prerokovanie a schválenie projektu kultúrnej a spoločenskej činnosti oddelenia 

kultúry obce na rok 2014. 
7. Interpelácia poslancov. 
8. Organizačné zabezpečenie XIX. ročníka ,, Sačurovskej  15“a VIII. ročníka Memoriálu 

H. Slukovej.  
9. Organizačné otázky a rôzne 

             - Správa škodovej komisie o ukončení inventarizácie majetku obce za rok 2014, 
             - Schválenie poplatkov za prenájom priestorov KD na rôzne spoločenské akcie. 

10.  Záver. 
 
Žiadne návrhy poslancov na zmenu programu zasadnutia OcZ podané neboli. 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov  schvaľuje  predložený  program rokovania bez zmien 
a doplnkov. 
Hlasovanie : za : 8 poslancov, proti - 0, zdržal sa – 0 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Predložil starosta obce p. P. Barát. 
Návrhová komisia: Mgr. I. Baran, p. J. Ďurko, Ing. M. Sidor 
Overovatelia zápisnice: Ing. B. Zubko,  Ing. M. Gazda 
Zapisovateľka:  p. A. Kozáková 
Hlasovanie : za – 8 poslancov, proti - 0, zdržal sa – 0 
                        . 
K bodu 3. Informácia o  plnení uznesení  OcZ  
Predložil starosta obce p. P. Barát. 
Uznesenie č. 250 /2013- 2./ a) b) c) d) e) boli splnené, 
Uznesenie č. 250/ 2013- 2./ e)  je v štádiu plnenia, oznámenia budú doručené v mesiaci marci 
2014, 
Uznesenie č. 250/2013 3./ uznesenie  nesplnené, sankcie sa budú ukladať až po písomnom     
upozornení  a určenom stanovenom termíne na odstránenie nedostatkov. 
Uznesenie č. 252 / 2013- 3./ a) uznesenie  nesplnené, termín splnenia  marec 2014 
Uznesenie č. 252/2013 - 4./ a)  uznesenie – nesplnené, termín splnenia apríl 2014 
Uznesenie č. 254 / 2013- 2./ a) uznesenie  splnené, finančný príspevok bude použitý na 
rekonštrukciu chrámu. Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 500 €. 



Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 
 
                                                  Uznesenie č. 255 / 2014  

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie 
 a) Informáciu o plnení uznesení z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2./ Schvaľuje 
a)  Rímskokatolíckemu farskému úradu v Sačurove 500 € z rozpočtu obce na rekonštrukciu 
chrámu.  
Hlasovanie : za – 6 poslancov, proti -1, zdržal sa -1 
 
K bodu 4.  Informácia o činností komisií OcZ . 
Predložili predsedovia komisií p. J. Ďurko, p. A. Kozáková a Ing. B. Zubko .  
a)  Komisia finančná  a SOM nezasadala. 
b) Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu zasadala 1x. Na svojom zasadnutí 
prehodnotila  riešenie záškoláctva žiakov ZŠ za december a január  šk. roka 2013/ 2014 a  
čerpanie RP žiakov – záškolákov. Od septembra sa záškoláctva dopúšťa 32 žiakov.  
Rozkazom boli riešení zákonní zástupcovia 4 žiakov: Filip Goroľ - 64 hod, Miroslava 
Goroľová – 71 hod, Boris Tancoš - 77 hod a Bartolomej Tancoš – 72 hodín.  
Návrh na podozrenie zo spáchania trestného činu bol podaný na  3 zákonných  zástupcov 
žiakov: Vladimíra Lukáčová – 115 hod, Annamária Lukáčová – 131 hod. a František Lukáč – 
146 hodín. 
Ďalej  sa členovia komisie oboznámili a OcZ na schválenie odporučili  plán činnosti 
oddelenia kultúry na rok 2014. 
c) Komisia výstavby, ochrany VP a ŽP nezasadala, ale Ing. B. Zubko ako predseda komisie 
spolu so starostom obce P. Barátom riešil 3 priestupky porušenia požitia alkoholických 
nápojov mladistvých našej obce. 
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 
 

Uznesenie č. 256 / 2014 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie  
a) Informácie o činností komisií OcZ. 
 
K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činností na rok 2014 a správa kontrolórky obce  
o vykonaných kontrolách za II . polrok 2013.                                                                          
Predložila kontrolórka obce p. R. Bundzáková.  
Materiály sú spracované písomne a sú súčasťou zápisnice. 
V správe o vykonaných kontrolách poukázala na niekoľko nezrovnalostí v účtovníctve, ktoré 
už boli čiastočne odstránené, a pri niektorých je potrebné doplniť prezenčné listiny a podpisy 
o prevzatí pracovných pomôcok. V prípade osobitného príjemcu, ktorou je obec, prevzatie 
potravín a zakúpeného oblečenia potvrdiť podpisom. Obec eviduje  37 neplatičov daní. 
Poslanci podali návrh, aby boli všetci neplatiči písomne upozornení, určil sa im termín 
zaplatenia pohľadávok. V  prípade nesplnenia si záväzkov, bude  to obec  riešiť exekútorom 
a zverejnením na obecnej internetovej stránke. 
Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 bol poslancami schválený bez pripomienok. 
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 



 
Uznesenie č. 257 / 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie : 
a) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2014. 
b) Správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za II. polrok 2013. 
2./ Schvaľuje : 
a)  Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2014. 
3./ Žiada: 
a) Starostu obce písomne upozorniť všetkých neplatičov o nezaplatení dane,  určiť termín 
zaplatenia pohľadávok, a v prípade nesplnenia si záväzkov riešiť to exekútorom 
a zverejnením na obecnej internetovej stránke v spolupráci s právnikom obce. 
b) Starostu obce, aby boli pracovníkmi obce odstránené aj ďalšie uvedené nedostatky 
v účtovníctve zistené kontrolórkou obce. 
Hlasovanie : za – 8 poslancov, proti - 0, zdržal sa - 0 
 
 
K bodu 6. Prerokovanie a schválenie projektu kultúrnej a spoločenskej činnosti 
oddelenia kultúry obce na rok 2014. 
Predložila p. K. Kulíková. 
Materiál je spracovaný písomne a je súčasťou zápisnice. Na základe predloženého plánu akcií 
starosta obce pozval všetkých poslancov na oslavy MDŽ, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 
 9. marca 2014 o 15,00 hodine v KD. 
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 
 

Uznesenie č. 258 / 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie : 
a) Projekt kultúrnej a spoločenskej činnosti oddelenia kultúry obce na rok 2014. 
2./ Schvaľuje : 
a) Projekt kultúrnej a spoločenskej činnosti oddelenia kultúry obce na rok 2014. 
Hlasovanie : za – 8 poslancov, proti -0, zdržal sa - 0 
 
K bodu 7.  Interpelácie poslancov  
 
Mgr. I. Baran: poukázal na túlavých psov v obci hlavne vo večerných hodinách, a opýtal sa 
starostu obce, či by sa odchyt psov nemohol vykonávať častejšie. 
Ing. M. Sidor:  pripomienkoval, že psi v obci sú začípované a dá sa zistiť komu patria. Na 
základe toho  požadovať od majiteľa vrátenie poplatku za odchyt psa. 
 
Odpovedal starosta obce p. P. Barát: Odchyt psov sa v obci vykonáva 2-3x do roka. Odchyt 
jedného  psa stojí obec 60 €. Ak príde firma cez deň, odchytí  málo psov, lebo sú zatvorení. 
Vo večerných hodinách je to nebezpečnejšie a ťažšie. Taktiež, po obci sa túlajú aj psi, ktorých 
majitelia vyhodili v blízkosti obce, a oni sa pri hľadaní potravy dostali až do obce. Nie sú 
začípovaní, a preto nemôžeme zistiť komu patrili. 
 



J. Ďurko : 
Predložil požiadavku, ktorá je súčasťou programu dnešného  zastupiteľstva, schváliť poplatky 
za používanie kuchyne a priestorov v KD pri uskutočňovaní akcií. Nie je možné, aby služby 
ponúkala iba jedná majiteľka rýchlej roty. Nie každému to vyhovuje. Aby sa zabránilo 
znehodnoteniu zakúpených spotrebičov, odporúča potom určiť zodpovednú osobu, ktorá 
odovzdá a preberie priestory bez poškodenia. V prípade potreby preberanie a odovzdávanie 
priestorov ošetriť zmluvou , kde bude uvedená aj hmotná zodpovednosť, a spôsob náhrady 
poškodenia určitého zariadenia.  
Odpovedal starosta obce p. P. Barát: 
Súhlasím s pripomienkou a odporúčaním p. Ďurka. Doposiaľ už bolo zrealizovaných 
niekoľko akcií, ale stále pripomínam, že kuchyňa nie je plne vybavená, a tak odporúčanie 
použitia na obsluhu rýchlou rotou je pre občanov skôr výhodné, ako nevýhodné. 
Nepreferujeme len jednu obsluhu rýchlej roty, len odporučíme,  tu s ktorou  máme dobré 
skúseností. Máme už  samostatné podružné meranie plynu a energie, ale poplatky za 
miestnosť, a s tým spojené výdavky na svetlo, teplo a energiu musíme určiť samostatne. 
Prikláňam sa za  jednu zodpovednú pracovníčku, ktorá bude za kuchyňu zodpovedať 
a predkladám návrh na p. D. Zubekovú. 
p. A. Kozáková: 
Doplnila návrh starostu obce, aby za zodpovednosť kuchyne v KD boli schválené a zaučené 
dve pracovníčky  v prípade, že jedna sa  nebude môcť odovzdania a preberania zúčastniť. 
Ing. B. Zubko: 
 Požiadal starostu obce o informácie, aký je súčasný stav riešenia rómskej otázky v obci, a  
o možnosti zriadenia policajnej stanice v obci, alebo doplnenia policajného oddelenia. Lepšie 
by bolo, keby sa v obci zriadilo obvodné oddelenie Polície. 
Odpovedal starosta obce p. P. Barát: 
Tento mesiac 25.2.2014 som sa zúčastnil zasadnutia branno-bezpečnostného výboru NR SR 
v Bratislave. Situácia sa v obci zhoršila po útoku 14.2.2014 na dôchodcu p. A. Begalu. 
Upozorňoval som policajné zložky na zvýšenú agresivitu a o útokoch rómskych občanov na 
starších,  ale aj ostatných občanov v našej obci. Obec vytvorila podmienky aj na zriadenie 
policajnej stanice, ale dosiahli sme iba to, že sa počet pracovníkov na policajnom oddelení 
zvýšil o dvoch, čo je pri počte výše 600 Rómov v obci málo, pretože s rómskym problémom 
bojujú aj starostovia okolitých obci, ktorí patria do pôsobností policajného oddelenia  
 v Sačurove.  Po príchode z Bratislavy na stretnutí s okresným a krajským riaditeľom PZ nám 
boli prisľúbení ďalší dvaja pracovníci Polície na posilnenie oddelenia PZ v Sačurove. Na 
zasadnutí v Bratislave som vyslovil návrh, aby sa znížila trestno-právna zodpovednosť 
maloletých, alebo aby za priestupky svojich detí boli zodpovední rodičia.  
Maloletý G. Lukáč, ktorý sa zúčastnil prepadu a bitky na p. Begalu, bol 27.02.2014 
umiestnený do Detskej psychiatrickej liečebni v Hrani, a umiestnenie ďalšieho maloletého 
aktéra prepadu riešime. V súčasnej dobe v obci riešime príchod a odchod žiakov do školy 
spoločným odchodom od mosta na ulici Davidovskej za pomoci komunitných terénnych  
pracovníkov a hliadok z rómskych občanov, ktorí  sú zaradení  v  aktivačných prácach. 
Hliadky sú aj na všetkých križovatkách v obci, a to nielen pre usmerňovanie a kontrolu detí 
ktoré idú do obce,  ale aj na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a bezpečnosti na ceste 
do školy. 
Ing. B. Zubko, Ing. M. Gazda- vzniesli dotaz, ako sa obec pripravuje na nový zákon 
o hasičských zboroch, a či obec má zoznam dobrovoľných hasičov. 
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ žiadne usmernenie ohľadom hasičov neobdŕžal. Ak to bude 
aktuálne, začne sa tejto problematike venovať. Zoznám obec má, ale možno už nie je 
aktuálny. 
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 



Uznesenie č. 259 / 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie:  
a) Interpeláciu poslancov. 
b) Odpovede starostu obce na vznesené požiadavky. 
2./ Schvaľuje: 
a)  Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce SAČUROV. 
3./ Žiada : 
a) Starostu obce o vypracovanie zmluvy, kde bude uvedená aj hmotná zodpovednosť za 
zverené zariadenia v KD, a spôsob náhrady v prípade ich poškodenia.  
Hlasovanie : za – 8 poslancov, proti - 0 , zdržal sa – 0 
 
K bodu 8. Organizačné zabezpečenie XIX. ročníka ,, Sačurovskej  15“a VIII. ročníka 
Memoriálu H. Slukovej.  
Predložil starosta obce.  
Organizačné zabezpečenie XIX. ročníka ,, Sačurovskej  15“a VIII. ročníka Memoriálu H. 
Slukovej je spracované písomne. Termín akcie je 30. marca 2014 a bežci sa môžu prihlasovať 
aj elektronický cez obecnú stránku. Je to pre bežcov aj výhoda, nakoľko ich štartovné bude 
o 1 € lacnejšie. Na zabezpečenie a dotiahnutie všetkých úloh bude pred behom spoločné 
zasadnutie, na ktoré budú prizvaní všetci členovia organizačného štábu. Termín stretnutia 
bude každému včas oznámený.  
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 
 

Uznesenie č. 260 / 2014 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie: 
a)  Organizačné zabezpečenie XIX. ročníka ,, Sačurovskej  15“a VIII. ročníka Memoriálu  
     H. Slukovej 
2./  Schvaľuje: 
a)  Termín uskutočnenia XIX. ročníka ,, Sačurovskej  15“a VIII. ročníka Memoriálu  
     H. Slukovej na 30.marca 2014 o 13,00 hodine. 
Hlasovanie : za – 8 poslancov, proti - 0 , zdržal sa – 0 
 
K bodu 9. Organizačné otázky a rôzne. 
Predložila p. A. Kozáková 
 
1./ Správa škodovej komisie o ukončení inventarizácie za rok 2013 a stave majetku obce 
k 01.01.2014. Správa  bola predložená aj v písomnej forme a je súčasťou zápisnice. 
Po  inventarizácii k 31.12.2013  bol vyradený obecný majetok vo výške 15 988, 71 €. 
 Hodnota majetku obce k 01.01.2014  je vo výške 5 134 037,78 €.  
Z toho hodnota  

Dlhodobého majetku     4 994 054,20 €                   
- Drobného majetku              73 932,00 €                 
- O

statného majetku              66 051,58 €        
            Spolu:                             5 134 037,78 € 



2./  Návrh poplatkov za prenájom priestorov KD na rôzne spoločenské akcie. 
Predložil starosta obce p. P: Barát 
Pri interpelácií poslancov sa otvorila otázka poplatkov za prenájom priestorov KD na rôzne 
spoločenské akcie. Po rozprave poslancov predložil starosta obce nasledovný návrh 
poplatkov. 
 Poplatky pre občanov s trvalým pobytom v obci:  

- Do   5 hodín   -   15 € 
- Do 10 hodín   -   25 € 
- Nad 10 hodín -   35 € 

Poplatky pre občanov, ktorí  nemajú v obci trvalý pobyt:  
- Do   5 hodín   -   25 € 
- Do 10 hodín   -   35 € 
- Nad 10 hodín -   45 € 

Tieto poplatky sú určené len za prenájom priestorov KD.  
Použitá energia a spotreba plynu v kuchyni sa bude účtovať osobitne podľa stavu odpisov  
podružného merania.  
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 
 

 Uznesenie č. 261 / 2014 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie: 
a) Správa škodovej komisie o ukončení inventarizácie za rok 2013 a stave majetku obce 
k 01.01.2014. 
b) Návrh poplatkov za prenájom priestorov KD na rôzne spoločenské akcie. 
2./  Schvaľuje : 
a) Správa škodovej komisie o ukončení inventarizácie za rok 2013 a stave majetku obce 
k 01.01.2014. 
b) Návrh poplatkov za prenájom priestorov KD na rôzne spoločenské akcie ako ich predložil 
starosta obce. 
Hlasovanie : za – 8 poslancov, proti -0, zdržal sa – 0 
 
Rôzne: 
1./ Žiadosť organizátorov 10. ročníka Maškarného plesu o finančnú dotáciu. 
 Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 
 

 Uznesenie č. 262 / 2014 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie: 
a) Žiadosť organizátorov 10. ročníka Maškarného plesu o finančnú dotáciu. 
2./  Schvaľuje : 
a) Žiadosť organizátorov 10. ročníka Maškarného plesu o finančnú dotáciu vo výške 500 €. 
Hlasovanie : za – 7 poslancov, proti - 0, zdržal sa – 1  
 
2./ Žiadosť Stanislava Kozáka a manželky Anny o odkúpenie obecného pozemku.  
Na základe vypracovaného geometrického plánu č. 37355660-1/2014 zo dňa 16.01.2014 
vyhotoviteľom Geodesa Marta Sotáková, Porubská 677/50, 09303 Vranov nad Topľou, bolo 



zistené, že nimi dlhodobo užívaný a spravovaný pozemok za rodinným domom na ul. 
Davidovskej č. 300/13 je majetkom obce vedenom na liste vlastníctva č. 1046, parcela č. 4231 
o výmere 125 m2.  
Na základe uvedených skutočnosti požiadali  o odkúpenie pozemku na uvedenej parcele do 
ich vlastníctva. 
 OcZ schvaľuje predaj na základe verejnej súťaže v zmysle platnej legislatívy. 
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 

 
 Uznesenie č. 263 / 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie: 
a) Žiadosť Stanislava Kozáka a manželky Anny o odkúpenie obecného pozemku. 
2./  Schvaľuje : 
a)  Predaj obecného majetku, parcela č. 4231 o výmere 125 m2 na základe obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle platnej legislatívy, § 9a, ods.8, písm. h. zákona č. 258/2009 Z. z. o majetku 
obci.  
3./  Žiada: 
a)  starostu obce, aby vyhlásil obchodnú verejnú súťaž v súlade s platným zákonom. 
Hlasovanie : za 8 poslancov, proti - 0, zdržal sa – 0 
 
4./ Ponuky od firmy Antoš a SE Predaj, člen skupiny Slovenské elektrárne, a.s. na 
úsporné a ekologické verejné osvetlenie LED technológiou . 
Poslanci v rozprave skonštatovali, že obec menila verejné osvetlenie pred 2 -3 rokmi 
a osvetlenie nie je v takom stave, aby potrebovalo súrne rekonštrukciu. Odporúčajú počkať na 
ďalšie ponuky, ktoré môžu byť pre obec výhodnejšie. 
Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 

 
Uznesenie č. 264 / 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie:  
a) Predložené ponuky od firmy Antoš a SE Predaj, člen skupiny Slovenské elektrárne, a. s. na 
úsporné a ekologické verejné osvetlenie LED  technológiou. 
2./ Neschvaľuje: 
a)  Predložené ponuky od firmy Antoš a SE Predaj, člen skupiny Slovenské elektrárne, a. s. na 
úsporné a ekologické verejné osvetlenie LED  technológiou. 
Hlasovanie : za – 7 poslancov, proti - 1 , zdržal sa – 0 
 
5./ Informácie starostu obce: 
Starosta obce informoval poslancov OcZ o aktivitách a projektoch, do ktorých  sa obec 
zapojila. 

- Na obecnom  aj umelom ihrisku bolo opravené oplotenie a bránky. Zakúpila sa 
unimobunka, v ktorej bude zodpovedná osoba dohliadať na obe ihriská počas celého 
dňa, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu. 

- V garáži zbrojnice sa vytvorila kancelária pre vedúceho  aktivačných prác. Bývalé 
priestory kancelárie sa opravujú na zriadenie posilňovne pre občanov obce. 



Na základe opráv bolo vyhlásené výberové konanie na výmenu okien a garážových   
dverí na budove požiarnej zbrojnice. Vyhodnotenie ponúk ešte nie je uzatvorené. 

- Obec  podala žiadosť na odstránenie plynovej prípojky, a žiadosť o  preloženie  stĺpu 
elektrického vedenia na bývalom pozemku Bužových. Pri oboch spoločnostiach sme 
narazili na problémy s realizáciou našej žiadosti. Je to v štádiu riešenia. 

- Obec zakúpila ďalších 15 rúr na odvedenie vody, aby sa dokončilo  prepojenie 
priestoru nového a starého  cintorína. 

- V mesiaci február začala firma Stavoterm s dokončovacími prácami na komunitnom 
centre, ktoré by sme chceli dokončiť do augusta 2014. Finančné prostriedky na 
dokončenie nám boli pridelené z Euro fondov. Z tohto dôvodu bolo vyhlásené aj 
verejné obstarávanie na vnútorne zariadenie( obec prispeje čiastkou         € ). 

- V súčasnej dobe prebieha aj verejné obstarávanie na stavbu a zariadenie zberného 
dvora, ktoré obec rieši cez projekt z Euro fondov ( obec prispeje čiastkou     € ). 

- Obec podala žiadosť aj na projekt – Zber a úprava biologicky rozložiteľného odpadu. 
Výsledky súťaže ešte nevieme. 

- Taktiež obec podala projekt na Rómske občianske hliadky a rozšírenie kamerového 
systému v obci. 

Návrhová komisia predložila návrh  uznesenia: 
 

Uznesenie č. 265 / 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
1./ Berie na vedomie:  
a)  Informácie starostu obce o činnostiach a aktivitách obce v roku 2014. 

 
            
Zapísala : A. Kozáková 
 
Overovatelia : 
Ing. B. Zubko        ......................                                                             Peter Barát 
Ing. M. Gazda        .......................                      starosta obce 
     
 
 
 
 
 
 
 


