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                                                         Zápisnica  

  zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 20.04. 2017    

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci :  p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, p. D. Demeter, p. J. Dutkovič,  

                   Mgr. M. Hric, p. A. Kozáková, Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, p. M. Truchan 

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce 

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. 
   6. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016 a stanovisko kontrolórky obce  
       k výsledkom hospodárenia ZŠ a MŠ. 
   7.  Plnenie a úprava rozpočtu za I. Q 2017.            
   8.  Vyhodnotenie  XXII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka Memoriálu H. Slukovej. 
   9.  Ponuka firmy EKOSERVIS SLOVENSKO  s.r.o. Veľký Slávkov na ďalšiu časť  
       rekonštrukčných prác -  prevzdušňovanie, rozvod vzduchu a dodávka  miešadiel na ČOV  
       Sačurov. 
 10.  Podanie  žiadosti na Ministerstvo vnútra SR k projektu s názvom:  Dobudovanie systému 
       triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie  zberných nádob na TKO.  
 11. Rôzne. 
 12. Záver.  
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov 
obecného zastupiteľstva a kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú. 
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 9, teda zasadnutie  
OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uznášania schopné. 
 
Návrh  programu zasadnutia: 
 
Starosta obce predložil návrh programu  zasadnutia  OZ, ktorí poslanci schválili bez 
pripomienok.  
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice: Mgr. M. Hric, p. M. Truchan                                                                                                                           
Návrhová komisia: p. O. Begala, p. J. Dutkovič, Ing. B. Zubko 

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
Predložil starosta obce 
Uznesenie č. 108 / 2015 / B  žiada: 
1)  Starostu obce o predloženie ponuky na odkúpenie pozemku pod zberným dvorom vo 
vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, parcely č. 1090/16 vo výmere 41m2 . 
Záver:  uznesenie  splnené, starosta obce navštívil biskupský úrad v Košiciach, kde dostal 
prísľub, že žiadosť obce bude prerokovaná na ekonomickej rade najneskôr do 30. júna 
2017.  

Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada: 
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov. 
Záver: Uznesenie nesplnené, možnosť splnenia v mesiacoch máj - jún, nakoľko sa 
v mesiacoch marec a apríl upravoval terén ihriska prevzdušňovaním, podsevom novej trávy 
a pieskovaním. 
Uznesenie č. 164 / 2016/ C žiada: 
Skontrolovať napojenie občanov obce Sačurov na verejnú kanalizáciu.  
Záver: Kontrola napojenia občanov na verejnú kanalizáciu bude zrealizovaná v mesiacoch 
máj – jún pri zlepšenom počasí. 
Uznesenie č. 197 / 2016/B žiada: 
Starostu obce o preverenie iných možností  a technológii na čistenie odpadových vôd a 
rekonštrukciu ČOV  v Sačurove.  
Záver: Uznesenie v dobe plnenia, na dnešnom zasadnutí je oprava ČOV bodom rokovania.  
 
 Záver rokovania starostu obce s vedením firmy SWAN, a.s. 
Spoločnosť predložila návrh zmluvy  na prenájom časti pozemku č. 1289/2  o rozsahu 25m²  
na výstavbu stožiara  pod vysielač za 500 € na rok.   
 OZ navrhlo výšku poplatku za prenájom - 100 € za mesiac.  
 Po rokovaní sa obe strany dohodli na ročnom poplatku vo výške 1 000 €.  
Hlasovanie: Za: 9 poslancov        Proti: 0           Zdržal sa : 0 
 
Poslanci OZ vyjadrili požiadavku zapracovať do rozpočtu školy opravu asfaltového koberca 
pred budovou ZŠ. Požiadali starostu obce, aby dal  vypracovať cenové ponuky na  
zrealizovanie tejto zákazky.  
Záver: úloha splnená. Cenová ponuka bola predložená cca vo výške 12 000 €. Poslanci OZ 
schválili 50% účasť obce zo  sumy verejného obstarávania. Verejné obstarávanie zabezpečí 
vedenie ZŠ. Pred položením asfaltového koberca je potrebné položiť nové obrubníky, 
ktorých dodávku zabezpečí obec. 
Hlasovanie: Za: 9 poslancov        Proti: 0           Zdržal sa : 0 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 198 / 2017 
 
 
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.  
B. schvaľuje: 
1)  Výšku   poplatku za prenájom pozemku pod vysielač pre spoločnosť SWAN, a.s. vo výške 
1 000 € na rok. 
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2)  50% účasť obce zo  sumy verejného obstarávania na  položenie asfaltového koberca na 
parkovisko pred budovou ZŠ. 
 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
   
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 20.04.2017                                                                               starosta obce     
___________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
 
p. J. Dutkovič sa opýtal, ako prebieha zber separovaného odpadu v obci, lebo ma poznatky, 
že občania neseparujú, a do určených nádob vyhadzujú neseparovaný odpad. 
b) Ako sa dajú kúpiť lístky na vývoz TKO na konci kalendárneho roka. Po skúseností môže 
potvrdiť, že na lístky musel čakať, pretože sa doobjednávali, a tie čo boli na úrade sa držali 
pre občanov, ktorí nemali vyplatené TKO, i keď sa blížil koniec roka. Ako potom vyvážali 
odpad počas celého roka? 
Starosta obce: je pravdou, zber sa ešte triedi  na zbernom dvore. Všetko je to na občanoch 
obce, ktorí sa ťažko vychovávajú. Od mesiaca máj sa bude každý zber v obci kontrolovať 
a evidovať. Verí, že sa určité nedostatky odstránia. 
b) Starosta obce odpovedal, že aj v tomto má pravdu, ale lístky sa počas celého roka dajú 
dokúpiť na OcÚ za 50 centov. Sú výnimky občanov, ktorí platia na poslednú chvíľu, ale kde 
vyvážajú odpad, to neviem.  
 p. M. Truchan: predložil požiadavku, či by nebolo možné zo strany niektorej bankovej 
inštitúcie umiestniť v našej obci   bankomat na výber peňazí. 
Starosta obce odpovedal, že o danej požiadavke už rokoval , ale zo strany bank by to bolo 
nerentabilné, ale pokúsi sa osloviť ešte Poštovú banku. 
b) Ďalšia pripomienka sa týkala porušovania zákazu vjazdu  nákladných aut na Družstevnú 
ulicu, po  ktorej prichádzajú do areálu družstva. 
p. O. Begala: predložil návrh, aby sa cez kamerový systém zistila ŠPZ áut, a v spolupráci 
s Políciou sa im zaslal doklad na finančnú pokutu. 
Starosta obce vysvetlil, že vedenie družstva upozorňuje svojich zamestnancov na 
dodržiavanie zákazu, ale tento porušujú vodiči z Poľska, ktorí aj napriek dopravnému 
značeniu a upozorneniu zo strany vedenia družstva, tieto nedodržujú. Zistiť ŠPZ áut z kamier 
je niekedy dosť náročné, lebo sú nečitateľné a vodiči z Poľska sú nepostihnuteľný. 
p. D. Demeter upozornil na neporiadok a poškodený plot pri budove PJ Jednoty, ktorý pôsobí 
neestetický v blízkostí hlavnej komunikácie. Zároveň poukázal na plynové potrubie , ktoré je 
uložené pomerne nízko nad vodou miestneho potoka pri moste za PJ Jednota. 
Do diskusie sa zapojili svojím riešením aj ďalší poslanci OZ. Mgr. M. Hric podal návrh na 
umiestnenie  betónového  oplotenia. Pani Ľ. Bereščíková vzniesla otázku, prečo kartóny z PJ 
neodovzdávajú do zberu, ale pália za budovou. 
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Starosta obce odpovedal, že túto situáciu už riešil s predsedom COOP Jednoty vo Vranove 
nad Topľou Ing. F. Hricom. V roku 2016 bolo položené nové oplotenie, ale to bolo 
poškodené. Myšlienke oplotiť PJ betónovým plotom sa nebráni, dá sa vypracovať cenová 
ponuka, a s riešením problému bude vedenie obce včas informovať. Pracovníci PJ budú 
upozornení na dodržiavanie poriadku a hygieny v okolí budovy. 
Starosta obce upozornil aj na poškodený  plynový priklop pred rodinným domom p. J. Zubka 
na ulici Jarkovej. 
Čo sa týka plynového potrubia odpovedal Ing. M. Roman, ktorý je zamestnancom SPP.  
Požiadal starostu obce, aby daný stav nafotil, a požiadavku obce predložil na ústredie opráv 
vedenia podniku. K danému problému zašle svoje vyjadrenie  revízny technik, ktorý v prípade 
potreby navrhne aj riešenie. 
Mgr. M. Hric  predložil požiadavku, či by sa kľúče od multifunkčného ihriská nemohli cez 
víkendy uložiť u R. Palka. Ďalej upozornil na otvorený areál ZŠ počas víkendov 
a nezatváranie veľkej brány. Požiadal aj o riešenie problému s elektrinou, ktorá sa vypína 
hlavne počas búrky a občania sú aj pol dňa bez elektriny. 
Starosta obce odpovedal, že prerušenie dodávky elektrického prúdu môže nahlásiť každý 
občan na bezplatnú telefónnu linku elektrárni.  
Na prvú otázku starosta obce odpovedal, že bude riešiť problém s kľúčmi od ihriska cez R. 
Palka. Zatváranie brány je v kompetencii vedenia ZŠ, ktorú aj na tento problém už upozornil. 
p. Ľ. Bereščíková: požiadala starostu obce, aby sa oznamy vo verejnom rozhlase hlásili 
hlasnejšie, lebo oznám je nezrozumiteľný.  
Odpovedal starosta obce:  Daná situácia sa  bude riešiť. Zmenila sa hlásateľka a bude na 
požiadavku občanov upozornená. 
Ing. B. Zubko: sa informoval v akom štádiu je plánovaná oprava oplotenia na starom 
cintoríne, lebo na niektorých miestach vyčnieva pásovina . 
Odpovedal starosta obce, že návrh oplotenia prekreslil Ing. arch. Ľ. Naňák, a potrebné 
podklady sa poslali p. Halgášovi na vyhlásenie výzvy na verejné obstarávanie. Po 
vyhodnotení  výzvy začnú  rekonštrukčné práce. Oplotenie by sa malo dokončiť za 3 - 4 
mesiace. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 199 / 2017 

 
 
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. 
2) Odpovede starostu obce na vznesené otázky.                                
 
 
                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                           starosta obce 
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K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  

Predložili predsedovia komisií. 
 
Komisia výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: zasadala 1x, kde 
riešila sťažnosť p. M. Koščovej. Vyzdvihol spokojnosť s prácou a aktivitou členov svojej 
komisie. 
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala. 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : nezasadala, ale predseda Mgr. M. Hric spolu 
s členom komisie Mgr. Ľ. Hricom organizačne zabezpečili akciu volejbalový  turnaj 
v telocvični ZŠ. Vyzdvihol gesto účastníkov turnaja, ktorí sa vzdali výhry v prospech ZŠ na 
zakúpenie lôpt. Nie je spokojný s  účasťou členov komisie na organizovaných akciách. Na 
najbližšom zasadnutí komisie sa neúčasť aj aktivita členov bude riešiť zotrvaním v komisií. 
Kontrolórka obce: p. Ružena Bundzáková informovala OZ o uskutočnených kontrolách za 
mesiace január a február na obecnom úrade a ZŠ. Škola nezverejňuje faktúry na stránke školy 
ako jej to vyplýva zo zákona. Materiál je spracovaný písomne a je súčasťou zápisnice. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 Uznesenie č. 200 / 2017 

 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Informácie o činností jednotlivých komisií. 
2) Informáciu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách na obecnom úrade a ZŠ.   
 
                                                                                                           
                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                            starosta obce 
__________________________________________________________________________  
 
 
K bodu 6. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016 a stanovisko 
kontrolórky obce  k výsledkom hospodárenia ZŠ a MŠ. 
Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ predložila p. A. Kozáková a správu o hospodárení  MŠ 
predložil Ing. M. Roman. Oba materiály sú súčasťou zápisnice ako aj stanovisko kontrolórky 
obce   k výsledkom hospodárenia ZŠ a MŠ. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 201 / 2017 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
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A. berie na vedomie: 
1) Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016.  
2)  Stanovisko kontrolórky obce  k výsledkom hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016. 
B. schvaľuje: 
1) Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016.  
2) Stanovisko kontrolórky obce  k výsledkom hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                             starosta obce 

 
K bodu 7. Plnenie a úprava rozpočtu za I. Q 2017.            
Plnenie a úpravu rozpočtu za I. Q 2017 predložil predseda komisie FaSOM Ing. Maroš 
Roman.  Materiál je  spracovaný písomne, a je súčasťou zápisnice.  



. 

Rozpočet sa upravuje nasledovne: 
Úprava rozpočtu PRÍJEM - Bežný rozpočet

k 31.03.2017

položka Názov účtu schválený Skutočnosť úpravený 

rozpočet k 31.3.2017

223001 Separovanie  odpadu 7000 8097,5 9000

292006 Náhrady poist.údalosť 3055,6 3100

292012 Z Dobropisov - vyučt.el.en. 2600 2808,97 500

zemný plyn

311 Granty Sponzorské 1026 1026

Úprava rozpočtu PRÍJEM -  Kapitálový rozpočet

322001 Zo štat.rozpočtu kamery 27000 27000

SPOLU PRÍJMY 40626

Úprava rozpočtu VÝDAJ - Bežný rozpočet

Oddiel Položka Názov účtu Schválený Skutočnosť úpravený

rozpočet k 31.3.2017

112 637037 Vrat.nevyč.prostriedky 2000 5352,37 4000

Poznámka : nevyč.prostriedky lyžiarsky kurz 3450 €

Hmotná núdza strava r.016 1902,37 €

633006 Všeobecný materiál - ihr. 2000 2293,47 1626

810 635006 Budov, objektov -údržba 4000 10014,91 8000

práce ihrisko, sprchy

Úprava rozpočtu - Kapitálový rozpočet

360 Kamery 27000 27000

SPOLU VÝDAJE 40626

Vypracovala : Ľubica Chomjaková

v Sačurove  15.04.2017

 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 202 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
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1) Plnenie a úprava rozpočtu za I. Q 2017.            
B. schvaľuje : 
1)  Plnenie a úprava rozpočtu za I. Q 2017.            
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                                  
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                                starosta obce 

           
K bodu 8.  Vyhodnotenie  XXII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka Memoriálu H. 
Slukovej 
Predložil starosta obce. 
XXII. ročník bol opäť úspešný. Behu sa zúčastnilo 160 bežcov. Poďakovanie patrí všetkým 
poslancom, organizátorom, sponzorom, učiteľkám ZŠ a MŠ, ktorí sa podieľali na príprave 
a priebehu „Sačurovskej 15“. 
 
Vyúčtovanie akcie: 
Príjmy  spolu             2 827,00 €  (zostatok r. 2016, hotovosť, účet, štartovné, sponzorské,atď)      
Výdaje                   -  2 538,00 €  (ceny, guláš, obedy, záchranka, rozhodcovia,atď )  
Zostatok                     289,00 €  
 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. 203 / 2017 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie 
1)  Vyhodnotenie  XXII. ročníka ,,Sačurovskej 15“ a XI. ročníka Memoriálu H. Slukovej.       
                                                                                                                                     
                                                                                                                   
 
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 20.04.2017                                                                               starosta obce 

 
K bodu 9.  Ponuka firmy EKOSERVIS SLOVENSKO  s.r.o. Veľký Slávkov na ďalšiu 
časť rekonštrukčných prác -  prevzdušňovanie, rozvod vzduchu a dodávka  miešadiel na 
ČOV  Sačurov. 
Starosta obce p. P. Barát predložil poslancom OZ ponuku EKOSERVISU Slovensko na 
ďalšiu časť rekonštrukčných prác na ČOV. Ponuka pozostávala z dvoch časti, ktoré spolu 
súvisia, a bolo by výhodne ich realizovať naraz. Čo sa týka kontroly uznesenia o  iných 
technológiách ako membránovej na čistenie odpadových  vôd, starosta obce informoval, že 
táto je v súčasnej dobe najaktuálnejšia.   
Poslanci po rozprave schválili vyhlásenie verejného obstarávania na ďalšiu rekonštrukciu 
ČOV  podľa  predloženého  návrhu opráv.  
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Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že sa končí zmluva s EKOSERVISOM  
SLOVENSKO s.r.o. ako  prevádzkovateľa ČOV, a obec musí vyhlásiť nové verejné 
obstarávanie na prevádzkovateľa. 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 204 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie : 
1)  Ponuku firmy EKOSERVIS SLOVENSKO  s.r.o. Veľký Slávkov na ďalšiu časť 
      rekonštrukčných prác -  prevzdušňovanie, rozvod vzduchu a dodávka  miešadiel na ČOV   
     Sačurov. 
B. schvaľuje: 
1)  Vyhlásenie verejného obstarávania na ďalšiu časť rekonštrukčných prác -prevzdušňovanie,  
      rozvod vzduchu a dodávka  miešadiel na ČOV  Sačurov. 
 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                    starosta obce 

 
 
K bodu 10.  Podanie  žiadosti na Ministerstvo vnútra SR k projektu s názvom:  
Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie  
zberných nádob na TKO.  
Predložil starosta obce. Po rozprave poslanci schválili predloženie projektu so spoluúčasťou 
obce 5%.  
 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 205 / 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Podanie  žiadosti na Ministerstvo vnútra SR k projektu s názvom:  Dobudovanie systému 
triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie  zberných nádob na TKO.  
B. schvaľuje: 
1) Predloženie žiadosti o NFP s názvom Dobudovanie systému triedeného zberu 
a vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO, prostredníctvom výzvy 
s kódom OPLZ-P06-SC611-2017-1 na SO, pričom ciele projektu sú v súlade  s platným 
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.  



. 

2)  Zabezpečenie  povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov, ako aj financovanie neoprávnených výdavkov projektu t.j. rozdiel 
medzi oprávnenými výdavkami a celkovými výdavkami projektu. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   
 
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                    starosta obce 

 

K bodu 11. Rôzne: 
 

1) Podanie žiadosti na Úrad vlády SR v oblasti športu na vybudovanie ihriska 
s umelou trávou v areály školy so spoluúčasťou obce min. 5% z celkových 
oprávnených nákladov. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 206 / 2017 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Podanie žiadosti na Úrad vlády SR v oblasti športu na vybudovanie ihriska s umelou trávou 
v  areály školy. 
B. schvaľuje:  
1) Podanie žiadosti na Úrad vlády SR v oblasti športu na vybudovanie ihriska s umelou trávou 
v  areály školy so spoluúčasťou obce min. 5% z celkových oprávnených nákladov. 
 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0                  
        
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                             starosta obce 

 
2) Žiadosť na Slovenský futbalový zväz o poskytnutie finančného príspevku na rok 

2017 z projektu ,,Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.  
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 207 / 2017 
 
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)  Podanie žiadosti na Slovenský futbalový zväz o poskytnutie finančného príspevku na rok 
      2017  z projektu ,,Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“. 



. 

B. schvaľuje: 
1)  Podanie žiadosti a 25% spoluúčasť obce pri podaní projektu  na Slovenský futbalový zväz  
    ,,Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                            starosta obce 

 

 
3) Žiadosť správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou o predaj 

pozemku pod cestnou komunikáciou  za 1€ v CKN parcela č. 460, LV 1046. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 208 / 2017 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie:  
1)  Žiadosť správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou o predaj pozemku pod 
cestnou komunikáciou  za 1€ v CKN parcela č. 460, LV 1046.  
B. neschvaľuje : 
1) Žiadosť správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou o predaj pozemku pod 
cestnou komunikáciou  za 1€ v CKN parcela č. 460, LV 1046. 
 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0    zdržal sa:  0        
 
                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                       starosta obce 

 

 

 
4) Žiadosť p. Jozefa Kuľhu , Staničná č. 109 o odkúpenie časti parcely 391/5 podľa 

geometrického plánu, diel 2 o výmere 35 m2 , ktorá je vo vlastníctve obce 
Sačurov za účelom zarovnania a výstavby oplotenia svojho rodinného domu. 
 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 209 / 2017 

 
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 Jozefa Kuľhu a  Anny  Kuľhovej  o odkúpenie časti obecného pozemku. 
2)  Schvaľuje : 
a)  Predaj obecného majetku, parcely č.391/5 podľa GP, diel 2 o výmere 35 m2 priamym 
predajom v zmysle platnej legislatívy najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej podľa osobitného predpisu.          
3)   Žiada: 
a) Starostu obce na základe uznesenia OZ zverejniť zámer predať svoj majetok priamym 
predajom najmenej na dobu 15 dní. 
a)  Starostu obce o zabezpečenie znaleckého posudku na ohodnotenie  predmetnej parcely 
a následne o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
 

Hlasovanie : za 9 poslancov,    proti  0,    zdržal sa  0 

                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                         starosta obce 

 
5) Žiadosť p. Michala Kopešťanského o schválenie otváracích hodín 

v novootvorenej predajni SECOND-HAND 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 210 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie:  
1) Žiadosť p. Michala Kopešťanského o schválenie otváracích hodín v novootvorenej predajni 
SECOND-HAND 
B. schvaľuje : 
1) Žiadosť p. Michala Kopešťanského o schválenie otváracích hodín v novootvorenej predajni 
SECOND-HAND. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0    zdržal sa:  0    
     
 
                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                         starosta obce 

 

6)  Informácia starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace marec – apríl 
2017.  

 
- Uskutočnili sa oslavy MDŽ, 
- 1. mája bude hrať hudba na amfiteátri v obci, 
- 14.5. sa uskutočnia oslavy Dňa Matiek, 
-  Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác pri nadstavbe MŠ bolo skontrolované, 

všetko dopadlo dobre,  práce bude realizovať firma DUTO MONT z Továrneho. 



. 

Vyskytol sa menší problém s prevádzkou všeobecného lekára, ktorého ordinácia sa 
nachádza v budove rekonštrukcie.  

- Rogovského dolina sa nezaváža, nakoľko sa pracuje na projektovej dokumentácii na 
využitie územia a zakúpili sa ďalšie odvodňovacie rúry v počte 32 ks 

- Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu  na osvetlenie starého cintorína, 
-  Vyhlásené verejné obstarávanie na realizáciu prác – montáž  15 kamier v obci, 
- Na ihrisku ŠK sa opravili sprchy pre hráčov , WC a sprchy pre rozhodcov. Zakúpila sa 

nová práčka, a bude sa opravovať čelná strana terasy pri ŠK. Starosta obce požiadal p. 
Truchana , aby upozornil hráčov, aby  po zápase sa pred sprchovaním vyzuli na 
chodbe, a nie prišli s blatom do spŕch, ktoré boli teraz opravované, 

- Upravila sa hracia plocha, 
- Obec podala žiadosť na terénnych a komunitných pracovníkov, a čakáme na oslovenie 

podpísať zmluvu, 
- Žiadosť bola podaná aj na pedagogických asistentov MŠ, 
- Obec zaznamenala zníženú  spotrebu elektrickej energie po výmene svietidiel. Rozdiel 

rokov 2015 a  2016 bol 1 600 €,   
- Minister R. Kaliňák sľúbil 30 000€ obciam na hasičské stanice. 
- Najbližšie zasadnutie OZ by sa malo uskutočniť v mesiaci jún. 
Rozpráva: 
p. O. Begala predložil návrh na usporiadanie Majálesu v predvečer 1. mája. Ďalej sa 
zaujímal ako prebieha odchyt psov v obci, upozornil na upchatý kanál pri RD M. Tkáča na 
ulici Dlhej,  upozornil na popraskaný asfalt pri Dome nádeje a informoval sa či má obec 
stálych pracovníkov na sociálnu prácu. 
Starosta obce odpovedal na vznesené otázky. S usporiadaním Majálesu sa nepočíta, 
pretože je problém pri udržiavaní poriadku a zodpovednosti pri organizovaní veselice. 
Odchyt psov v obci prebieha vždy na požiadanie starostu obce. Obec má s firmou dobrú 
spoluprácu, len nie vždy sa podarí odchytiť psov, ktorí obťažujú občanov, lebo v tom čase 
po obci nebehajú. 
O tom, že sa voda prelieva pri  železničnom priecestí vie. Boli tam pracovníci obecného 
úradu na prečistenie kanála, ale chyba sa stala pri budovaní vodnej elektrárne, kedy boli 
zasypané rúry z druhej strany. Majitelia vodnej elektrárne boli na danú situáciu 
upozornení. 
Poškodený asfalt pri Dome nádeje sa opraví keď sa bude opravovať parkovisko pred ZŠ. 
Ako stáli pracovníci , ktorí majú na starosti rómsku komunitu sú vedení p. D. Onuško,  
K. Kulíková a p.E. Jarková. Nových zamestnancov na tieto funkcie obec príjme po 
vyhlásení podmienok na obsadenie pracovných miest a schválení finančnej dotácie. 
p. M. Truchan poukázal na zlé polievanie zatrávnenej plochy na ihrisku ŠK, kde prúdom 
vody boli vyplavené semená trávy.  
Starosta obce odpovedal, že o danej situácii vie, a bol by rád, keby sa na kosenie 
a udržiavanie hracej plochy prihlásil zodpovedný človek, s ktorým sa uzatvorí dohoda 
o pracovnej činnosti, a ktorý bude vedieť kedy, a ako sa má o plochu starať. 
Mgr. M. Hric požiadal o informáciu ohľadom výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva ohľadom zelených parkov a plôch v obci a  taktiež či sa neplánuje 
oprava WC pri Športklube.  
Starosta obce odpovedal, že v pondelok ide na prezentáciu k projektu , a podľa 
vyhlásených podmienok sa obec do projektu zapojí. S opravou WC sa neplánuje, iba ak 
by bol schválený projekt, ktorý bol podaný na SFZ.  
 

                           
 



. 

                     Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 211 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie:  
1) Informáciu starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace marec – apríl 2017. 
 
 
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 20.04.2017                                                                    starosta obce 

 

 
K bodu 12. Záver. 
 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:25 hodine. 

Zapísala: A. Kozáková                          

 

 
 
Overovatelia:  Mgr. M. Hric  .......................                                               Peter Barát 

                          p. M. Truchan   ........................                                          starosta obce                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


