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Tak, ako každý z nás 
sa obzerá za tým, čo nám 
končiaci sa rok priniesol, 
tak je aj na nás, aby  sme 
bilancovali dosiahnuté vý-
sledky v rámci obce, ktoré 
vytvárajú určitú spokojnosť 
a úroveň života našich ob-
čanov. Aj keď nie vždy sa 
podarí zrealizovať všetko, 
čo sme si predsavzali, lebo 
tak ako bežný život priná-
ša, veci sú ovplyvňované 
objektívnymi, ale aj subjek-
tívnymi príčinami, prináša-
me určitý sumár výsledkov. 
Obecné zastupiteľstvo v 
závere predchádzajúce-
ho roka schválilo priority, 
ktoré sa následne snažilo 
plniť v rámci finančných 
možností obce :

 1) Pokračovalo sa v ďal-
šej rekonštrukcii ČOV, kde 
sa vymenilo  obehové čer-
padlo, potrubie vo výstup-
nej časti, ale  postavil sa 
aj  prístrešok nad prítokom 
odpadového kalu.

2) Opravili sa chodníky 
pozdĺž hlavnej cesty I. trie-
dy č. 1/79 od Ulice  druž-
stevnej až po Ulicu dlhú a 
chodník od Ulice dlhej k 
Ulici jarkovej okolo p. Ke-
resteša, ktoré sa komplet-
ne ukončili v mesiaci de-
cember.  

3) Dokúpili sa časti par-
ciel na Ul. staničnej potreb-
ných k uskutočneniu vý-
stavby plánovanej miestnej 
komunikácie.

4) Pokračovalo sa vo 

vykupovaní pozemkov na 
výstavbu bytov nižšieho 
štandardu, aby sa obec 
mohla zapojiť do projektu 
v prípade vyhlásenia výzvy 
príslušným ministerstvom 
SR.

5) V rekonštrukcii KD 
bolo v pláne vymeniť elek-
troinštaláciu, rozvody kúre-
nia, opraviť WC a vymeniť 
stropné svetla. Podarilo sa 
zrekonštruovať iba sociálne 
zariadenia. Práce na elek-
troinštalácii a kúrení sa pre-
sunuli do priorít  roka 2017. 
Mimo plánovaných opráv 
bola namontovaná vzdu-
chotechnika v kuchyni KD,  
priestory pri kuchyni sa 
rozšírili o nový sklad, zre-
konštruovala sa malá zasa-
dačka, kuchynka, priestory 
šatne a  upravila sa vstup-
ná zóna do KD.

 6) Zakúpili sa ďalšie od-
vodňovacie betónové rúry 
a postupne sa pokračuje s 
úpravou  terénu okolo po-
zemku rod. Šimkových. 

Zároveň sa  vypracovala 
aj projektová dokumentá-
cia na odvedenie povrcho-
vej vody, ako aj novej vet-
vy splaškovej kanalizácie z 
plánovanej ulice pri Dome 
nádeje.

7) K zvýšeniu bezpeč-
nosti občanov sa opravili 
a estetický zmodernizovali 
zábradlia na troch mostoch 
v obci.

Ďalšie činností obce boli 
rozdelené do niekoľkých 

oblastí, ktoré sa plnili prie-
bežne podľa aktuálnosti. 

Medzi zrealizované akti-
vity obce, ktoré neboli plá-
nované môžeme zaradiť:

- Spoločenskú miest-
nosť pre Jednotu dôchod-
cov, SČK a turistický oddiel 
v budove starého  OcÚ.  
Vo vedľajšej  miestnosti je 
vytvorený priestor pre záu-
jemcov o stolný tenis.

- Oplotenie časti areálu 
ZŠ od   navrhovanej no-
vej miestnej komunikácie 
obojstranným betónovým 
plotom. Súčasťou čoho 
bola vypracovaná aj časť 
projektovej dokumentácie 
na  novú miestnu komuni-
káciu.

- Obdŕžanie protipovod-
ňového vozíka z Minister-
stva vnútra SR a poskyt-

Čo priniesol našej obci rok 2016

Nech Božie požehnanie a radosť 
života naplní každý váš deň, nech 
vaša rodina nespozná v budúcom roku 
súženie starostí a problémov.

 Nech vaše príbytky navštívi šťastie, 
láska a zdravie, ktoré vás budú 
sprevádzať každým vašim krokom.

To Vám praje Peter Barát, 
Váš starosta.
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nutie finančného príspevku  
na dobrovoľnú hasičskú 
prácu.

- Opravu vedenia a na-
montovanie nového  verej-
ného rozhlasu na Staničnej 
ulici.

- Umiestnenie nových  
informačných tabúľ na no-
vom cintoríne a výstavba 
novej studne.

- Uskutočnila sa derati-
zácia, dezinsekcia a dezin-
fekcia v rómskej osade.

- Umiestnili sa nové in-
formačné tabule pri vstupe 
a výstupe z obce a nové 
orientačné tabule jednotli-
vých ulíc.

- Oplotilo sa umelé ihris-
ko v areáli ZŠ, vypracoval 
sa prevádzkový poriadok s 
určeným časom využívania 
ihriska od 7.30-18.30 hod. 
za poplatok 1€/hod.

- Osadila sa fontána s 
pitnou vodou na detskom 
ihrisku.

- Prijala sa  Smernica č. 
1/2016 na priznanie finanč-
ného príspevku pri narode-
ní dieťaťa.

- V MŠ sa zrekonštru-
ovala úprava dlažby pri 
vstupe do budovy, opravili 
sa sociálne zariadenia, te-
rasa, radiátory v triede na 
prízemí, zakúpili sa nové 
skrinky v šatniach a stoly 
do tried malej a veľkej sku-
piny.

Obec priebežne reago-
vala aj na vyhlásené výzvy 
príslušnými ministerstva-
mi SR  zapojením sa do 

projektov, kde aj získala 
finančné prostriedky, za-
merané:

- Na nadstavbu hospo-
dárskej časti MŠ – vytvore-
nie nových tried a priesto-
rov pre MŠ.

- Na rozšírenie kamero-
vého systému v obci o ďal-
ších 15 kamier.

- Na opravu malej aj veľ-
kej telocvične ZŠ – zastre-
šenie budovy. 

- Na rozšírenie technoló-
gie Zberného dvora.

Obec sa uchádzala tak-
tiež aj o finančné prostried-
ky na dokončenie vetiev 
kanalizácie cez Envirofond, 
podala projekt na Úrad 
splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity na ob-
novu asfaltu na Ulici da-
vidovskej, projekt cez Mi-
nisterstvo ŽP na likvidáciu 
čiernych skládok v katastri 
obce Sačurov, ktoré obci  
neboli schválené.

Úspešne sa podarilo 
uskutočniť všetky pláno-
vané akcie, ktoré obec 
každoročne realizuje. Zor-
ganizovali sa aj staronové, 
respektíve nové športové 
akcie ako  uličkový volejba-
lový a nohejbalový  turnaj a 
súťaž vo varení guľášu.

Boli však aj  úlohy, kto-
ré sa obci z rôznych dôvo-
dov nepodarilo splniť, ako 
napr.: 

- vybudovanie zavlažo-
vacieho systému na  ihris-
ku ŠK.

- každú sobotu  v letných 

mesiacoch organizovať 
hudobné popoludnie na 
miestnom amfiteátri, kde 
by  sa  prezentovali rôzne 
hudobné skupiny, ale  pre 
vydaný zákaz RÚVZ z dô-
vodu výskytu  epidémie žl-
tačky, boli všetky športové 
a kultúrne akcie v letných 
mesiacoch pozastavené. 

Úspešná bola obec pri 
riešení žiadosti o zrealizo-
vanie prechodu pre chod-
cov z Ulice jarková ( p. 
Zubko ) na Ul. jarkovú ( p. 
Šimko). Realizácia precho-
du sa uskutoční v r. 2017.

Po výmene svietidiel 
verejného osvetlenia sa 
vyskytol problém, a preto 
sa musia vymeniť aj elek-
trické rozvody verejného 
osvetlenia v celej obci. V 
roku 2017 sa začnú práce 
na Ulici dlhej a časti Ulice 
dargovskej.

Naša obec sa zapojila 
do akčného plánu okresu 
Vranov nad Topľou na vy-
tvorenie nových pracov-
ných miest a technológii, 
kde sa vypracoval aj pro-
jekt činnosti, avšak k za-
pojeniu do realizácie zatiaľ 
nedôjde, nakoľko z ekono-
mického hľadiska je to pre 
obec momentálne nevyho-
vujúce. 

Pre zvýšenie bezpeč-
ností občanov sa perspek-
tívne uvažuje so zriadením 
Obecnej polície. Od januá-
ra 2017  zaháji svoju čin-
nosť monitorovacia služba 
cez existujúci kamerový 

systém. 
Aj keď vcelku sa darí pl-

niť úlohy, ktoré sú plánova-
né, vždy sa vyskytnú prob-
lémy, ktoré je potrebné 
operatívne riešiť. Preto sa 
obec musí vždy udržiavať 
v takej finančnej kondícii, 
aby zvládla všetky pláno-
vané úlohy, aj nepredví-
dané okolnosti. Do popre-
dia sa snažíme vždy klásť 
to, aby v našej obci vládla 
relatívna pohoda našich 
občanov. Preto je, ale  aj 
v budúcnosti bude našou 
snahou vnášať tieto atri-
búty do našej práce a zvlá-
dať nové výzvy a prekážky, 
ktoré súvisia s chodom 
obce vo všetkých sférach 
jej života.                                                                                                      

Za odvedenú doterajšiu 
prácu  patrí poďakovanie 
zástupkyni starostu obce,  
poslancom Obecného za-
stupiteľstva, členom komi-
sií a spoločenských orga-
nizácií, pracovníkom obce, 
pracovníkom organizácií a 
inštitúcií na území obce, 
sponzorom, ako aj všetkým 
občanom, ktorí prispeli k 
dosiahnutým výsledkom 
roka 2016 a tým vytvorili 
dobré podmienky pre vstup 
do nového roka 2017, v 
ktorom si všetci prajeme 
hlavne pevné zdravie a via-
cej radostných okamihov v 
živote každého človeka.

     Anna Kozáková 
zástupkyňa starostu 

 Peter Barát 
starosta obce

Kedy? 31.12.2016                                   
Kde? Kultúrny dom Sačurov 
Začiatok? 19.00 hod.
Hudba? HS Moment
Cena? 17 € / osoba                                                 
V cene je : prípitok, predjedlo, hlavné jedlo, kapustnica, 
káva, zákusok, fľaša vína pre pár, fľaša nealko pre pár, 
slané pečivo, tombola

Predaj lístkov na Obecnom úrade
Možnosti dokúpenia lístkov do tomboly v cene 1 €

Silvestrovský ples 2016
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Folklórne 
popoludnie

Z dôvodu zákazu vykoná-
vania hromadných ,športových 
a kultúrnych akcií Regionál-
nym úradom verejného zdra-
votníctva vo Vranove n/T, kvôli 
výskytu žltačky v našej obci, 
sa táto obľúbená kultúrna ak-
cia konala, trochu neskôr, ako 
po minulé roky.

Dňa 15. septembra sme 
mali v našej obci, opäť 
„folklórne hody“. Teplé po-
časie prilákalo  na  miestny 
amfiteáter veľké množstvo 
divákov. Nebolo to však, len 
počasím, pretože divákov pri-
tiahol aj kvalitný výber účinku-
júcich.

Tóny ľudovej hudby sa roz-
liehali po celom okolí a lákali 
ešte väčší počet divákov.

Zazneli krásne ľudové 
piesne v podaní dua Ivanov-
cov, ktoré boli popretkávané 
vtipnými príhodami Jožku 

Jožka. Neskôr dostali priestor 
na  javisku  domáce, Sačurov-
ské Nevesty a predviedli nám 
vtipné „Lupane fazuli“.

 Hneď po nich, všetkých 
prítomných doslova očari-
la  Cimbalová hudba Primáš, 
ktorá zahrala a zaspievala 
prekrásnu zmes piesní.

  No a nemohli  chýbať 
ani temperamentné východ-
niarske tance v podaní  FS 
Vargovčan, ktorý roztancoval 
hlavne našich rómských spo-
luobčanov.

Bodkou za krásnym  folklór-
nym popoludním, bola bohatá 
tombola ktorá potešila mno-
hých výhercov.

Sáčik Fest
           
Prvého októbra 2016 si 

priaznivci nášho rockovo - 
metalového festivalu   Sáčik – 
Fest opäť prišli na svoje. 

Organizátori tejto akcie 
opäť nenechali nič na náho-

du a pripravili kvalitný výber 
skupín. Počas koncertu sa 
predstavili  skupiny VELVET 
STONE, THE PARENTALS, 
LUNOKHOD, PUNKREAS a 
GEROCK REVIVAL KABAT.

Priaznivci tohto žánru si to 
doslova užívali a roztancova-
li všetkých divákov , ktorí sa 
zišli na futbalovom ihrisku  ŠK  
Sačurov.   

Deň úcty k starším

Ani v tomto roku sme neza-
budli na našich občanov, ktorí 
sú už v dôchodkovom veku a 
ktorým za toľko vďačíme. Veď 
to boli oni, ktorí nás vychovali 
a  naučili všetko čo teraz vie-
me.

Starosta obce pozval 22. 
10. 2016 do kultúrneho domu 
občanov, ktorí dovŕšili dô-
chodkový vek. Bola pre nich 
prichystaná nielen dobrá ve-
čera, ale aj pekný kultúrny 
program.

Nemohli chýbať ani  naši 
najmladší, deti z MŠ Saču-
rov, ktoré prišli zaspievať a 
zatancovať svojim babkám a 
dedkom.

 Potešilo však aj vystúpe-
nie Divadla Alexandra Duch-
noviča z Prešova, ktorého 
herci sa predstavili v dvoch 
poviedkach.

Pri príjemnom posedení sa  
všetci prítomní porozprávali a 
užili si svoj sviatok. 

Sačurovský kotlikový 
guľáš

  Keď  komisia pre kultúru   
šport a vzdelávanie v minulom 
roku  usporiadala 0-tý ročník 
vo varení guľášu, nevedeli 
sme, či táto akcia bude mať 
medzi našimi občanmi ohlas.

Ukázalo sa, že to bol vý-
borný nápad a tak sme 29. 10. 
2016  opäť privítali na futbalo-
vom ihrisku päť družstiev, kto-
ré si zmerali sily vo varení, čo  

Prehľad kultúrnych a športových 
podujatí  za 2. polrok 2016

Folklórne popoludnie

Deň úcty k starším
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Sačurovský kotlikový guľáš

najlepšieho  a u nás na výcho-
de veľmi obľúbeného jedla.

Každé z družstiev malo 
svoje tajné ingrediencie, ktoré 
starostlivo tajili pred svojimi  
súpermi.

Porota to mala veru  ťažké a 
keď ochutnávali, každý z porot-
cov udeľoval svoje body tak, že 
nevedel, kto daný guľaš  uvaril.

Palmu víťazstva si nako-
niec odnieslo družstvo Mare-
ka Ihnáta, na druhom mieste 
skončilo družstvo – Vináreň  
a na treťom mieste skončila 
partia mladých pod vedením  
Dávida  Ečegiho.

 „ Dobrú chuť“ !

Mikuláš v uliciach 
Sačurova

Štvrtého decembra sa v 
uliciach Sačurova opäť ro-
zozneli zvončeky na parád-
nych koňoch, ktoré viezli 
Mikuláša, anjela a čerta.

Pred budovou Obecného 
úradu, pod veľkým ozdo-
beným stromčekom, kde 
nakoniec Mikuláš zastal, 
už na deti čakali sladké 
darčeky. Na svoje si prišli 
aj rodičia, pre ktorých bola 
prichystaná teplá medovina 
a dobrá kapustnica.Deň úcty k starším
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Sačurovský kotlikový guľáš

Mikuláš 2016
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Spoločenská kronika

Poprosíme Vás, aby ste od 
1.1.2017 nemiešali PET fľaše a 
zmiešané plasty do jednej smetnej 
nádoby. Tieto komodity sa budú 
zbierať už  SAMOSTATNE.

Takto to bude 
vyznačené aj v 
kalendári obce.

Ak ste sa rozhodli pustiť do 
stavby oplotenia, garáže, prístreš-
ku alebo záhradného domčeka, 
budete musieť ohlásiť stavbu 
stavebnému úradu (Obecný úrad 
Sačurov), pretože spadajú do 
skupiny tzv. drobných stavieb. 
Drobné stavby plnia vzhľadom 
k hlavnej stavbe len doplnkovú 
funkciu a predpokladá sa tak, že 
svojim využívaním a účelom ne-
budú mať možnosť ovplyvňovať 
kvalitu životného prostredia.

Drobná stavba je prízemná 
stavba, ktorej zastavaná plocha 
nepresahuje 25 m² a výšku 5 m. 
Ak sa jedná o podzemnú stavbu 
napr. pivnicu, jej zastavaná plo-
cha nesmie presiahnuť 25 m² a 
hĺbku 3 m.

Okrem už spomínaných, sa 
medzi drobné stavby radia aj prí-
pojky pozemkov a stavieb.

Uskutočnenie drobnej stavby 
ste povinný ohlásiť príslušnému 
stavebnému úradu (Obecný úrad 
Sačurov) vopred a to písomnou 
formou a stavať môžete začať až 
po obdŕžaní písomného oznáme-
nia stavebného úradu, že nemá 
proti stavbe výhrady. Ak staveb-
ný úrad neurčí inak, mali by ste 
súhlas obdŕžať do 2 mesiacov 

Ako postupovať  
pri ohlasovaní 
drobnej stavby 

od dátumu doručenia ohlásenia 
drobnej stavby.

Čo potrebujete k ohláseniu:
- tlačivo na ohlásenie drobnej 

stavby
- doklad, ktorým preukážete 

vlastníctvo alebo iný právny vzťah 
k pozemku

- ak nie ste jediným vlastníkom 
pozemku, potrebujete súhlas 
ostatných spoluvlastníkov, pokiaľ 
nie sú všetci stavebníkmi

- situačný výkres
- stavebné riešenia a technic-

ký popis stavby  ( odborne spôso-
bilá osoba)

- vyjadrenie príslušného správ-
cu siete k pripojeniu potrebných 
prípojok

- ak stavbu realizujete svojpo-
mocne, potrebujete vyhlásenie 
kvalifikovanej osoby

- ak sa stavba uskutočňu-
je na poľnohospodárskej pôde 
je potrebné vyjadrenie Ob-
vodného pozemkového úradu                                                                                                                        
O všetkých náležitostiach tykaj-
úcich sa danej problematiky po-
jednáva  Zákon č. 50/1976 Zb. 
Zákon o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný 
zákon ) v znení neskorších pred-
pisov. 

OZNAM


