
 
                                                         Zápisnica  

  z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 22.02. 2018    

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci :  p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, p. J. Dutkovič, Mgr. M. Hric, 

                   p. A. Kozáková, p. J. Onuško, Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, p. M. Truchan 

 
Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce, Mgr. M. Bančanská – riaditeľka ZŠ 

Program: 
   1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 
   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
   3. Informácia o plnení uznesení OZ. 
   4. Interpelácia poslancov OZ.  
   5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie. 
   6. Výsledky inventarizácie k 31.12.2017, správa škodovej a likvidačnej  komisie.  
   7.  Správa o kontrolnej činnosti  v roku 2017.  
   8   Návrh VZN  č. 1/2018 o miestnych daniach  a  miestnom poplatku za komunálny odpad  
          a drobný stavebný  odpad  na  území obce Sačurov. 
    9.  Návrh VZN  č.  2/2018  o podmienkach držania psov na území obce Sačurov. 
  10.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  
          v  šk. roku 2018/2019. 
  11.  Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
         žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských 
         zariadení so sídlom na území obce Sačurov.  
  12.  Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2017. 
  13.  Úprava rozpočtu obce – rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2018. 
  14.  Organizačné zabezpečenie XXIII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XII. ročníka  
           Memoriálu H. Slukovej.  
  15.  Rôzne. 
 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov 
obecného zastupiteľstva, kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú a riaditeľku ZŠ   
Mgr. M. Bančanskú. 
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, ktorý poslanci schválili.  
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 



K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 
Overovatelia zápisnice:  p. Ľ. Bereščíková, p. M. Truchan                                                                                                                     
Návrhová komisia: p. O Begala, p. J. Dutkovič, p. J. Onuško   

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
Predložil starosta obce 
Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada: 
1) starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov. 
Záver: Uznesenie v štádiu plnenia. Plánovaná úprava terénu sa uskutoční v jarných 
mesiacoch roka 2018  spolu s realizáciou zavlažovacieho systému na ihrisku ŠK a výmenou 
nových striedačiek. 
 
Uznesenie č. 261 / 2017/D/1 žiada: 
1) starostu obce o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy pre  p. M. Bilú na predaj obecného 
majetku – parcely E-KN419/20 o výmere 64m2. 
Záver: Uznesenie splnené , kúpno-predajná zmluva pre p. M. Bilú bola vypracovaná 
a podpísaná. 
 
Uznesenie č. 268 / 2017/C/1 ukladá: 
 1) škodovej a likvidačnej komisii predložiť správu o vyradení a likvidácií vyradeného 
majetku na najbližšie zasadnutie OZ v roku  2018. 
Záver: Splnenie uznesenia je predmetom rokovania dnešného OZ. 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 273 / 2018 

 
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.  
   
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 22.02.2018                                                                               starosta obce     
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
 
Mgr. M. Hric vzniesol otázku, v akom štádiu je výstavba stožiara pod vysielač.  
Starosta obce odpovedal, že momentálne sa rokovania zastavili, a ako sa situácia vyvinie 
zatiaľ nevie . 
p. Ľ. Bereščíková sa informovala, či je v prevádzke práčovňa v obci? Taktiež sa informovala, 
či denný stacionár bude v prevádzke aj naďalej ? 



Odpovedal starosta obce , že bola na chvíľu mimo prevádzky, ale už je opäť v prevádzke. 
Bola určená osoba, ktorá je za prevádzku zodpovedná. Stacionár naďalej pokračuje 
v prevádzke tak ako doposiaľ. 
Ing. M. Roman sa informoval na prevádzku ČOV a výsledky odberov kvality vody.  
Starosta obce odpovedal, že výsledky sa odoberajú podľa harmonogramu, a zatiaľ je všetko 
v poriadku. Obec objednala plastové poklopy na šachty , kde boli doteraz drevené hranoly, 
ktoré boli rokmi a vplyvom počasia poškodené. Hrozilo tu nebezpečenstvo vzniku úrazu. 
V najbližšej dobe budú vymenené. 
p. A. Kozáková  požiadala o informáciu, či už bola zverejnená výzva na verejné obstarávanie 
prác, a kedy  začnú práce na zavlažovacom systéme na ihrisku ŠK. Taktiež, či je 
v možnostiach obce zabezpečiť nádrž na vodu, ktorá sa bude používať na zber vody na 
zavlažovanie. 
Starosta obce odpovedal, že verejné obstarávanie bude zverejnené v najbližších dňoch. 
Podklady na obstarávanie už boli poskytnuté verejnému obstarávateľovi. Nádrž prisľúbil 
zabezpečiť p. M. Truchan, ktorý zabezpečenie potvrdil.  
K verejnému obstarávaniu predložil svoju otázku aj poslanec Mgr. M. Hric , ktorého 
zaujímalo, kto pre obec vykonáva verejné obstarávanie, či to je v súlade zo zákonom, a či to 
nie  je  pre obec nákladné.  
Odpovedal starosta obce, že verejné obstarávanie pre obec už dlhodobo vykonáva p. J. 
Halgaš, ktorý je naozaj zodpovedný a dôsledný. Obec je s jeho prácou spokojná, a práce sú aj 
relatívne finančne výhodné.  
O. Begala: vzniesol požiadavku na starostu obce, aby sa opravil strop v miestnosti  
zdravotnej sestry, ktorý je poškodený následkom dažďa počas nadstavby MŠ, 
- ďalšou požiadavkou bolo opraviť asfaltovou drťou diery na miestnej komunikácii na Ulici 
staničnej, 
- pripomienku vzniesol aj na zlé osvetlenie drevených lávok cez miestny potok , hlavne pre 
starších občanov,  
- posledná požiadavka bola na vchod do predajne GVP, kde nie sú schody, ale šikmá plocha, 
ktorá v zlom počasí zapríčiňuje kĺzanie a nebezpečný vstup a výstup do a z predajne. To platí 
aj na šikmý chodník vedľa predajne, kde v minulosti bol chodník riešený schodmi a nie 
šikmou plochou. 
Starosta obce odpovedal, že o poškodenom strope vie. Bude opravený v najbližšej dobe, 
kedy sa budú opravovať priestory hornej skupiny MŠ. 
Oprava komunikácie na Ulici staničnej bola za posledné roky už viackrát opravená asfaltovou 
drťou. Nakoľko ešte stále  na tejto ulici prebieha výstavba nových rodinných domov  a je 
predpoklad opätovného prerezávania asfaltu, tak celková oprava momentálne nieje finančne 
výhodná. Je aj na občanoch obce, ktorí tam bývajú a komunikáciu prekopali alebo prerezali 
,aby ju následne aj patrične opravili. 
Požiadavky , ktoré sa týkajú predajne GVP  starosta obce predloží vedeniu prevádzky.   
K osvetleniu drevených lávok sa starosta obce už raz vyjadroval, kedy na osvetlenie už bola 
na OZ vznesená požiadavka. Už asi dva - tri roky sa na najbližších stĺpoch umiestnili svetla, 
ktoré osvetľujú lávky vo večerných a nočných hodinách.  Ak to nie je dostačujúce, tak 
požiada odborne spôsobilú osobu na umiestňovanie osvetlenia o iné alternatívy, ktoré by tento 
problém vyriešili. Musí to, ale spĺňať všetky bezpečnostné predpisy, aby nedošlo k ublíženiu 
na zdraví pri poškodení tohto osvetlenia. 
Ing. B. Zubko: predložil požiadavku, aby sa pred Sačurovskou ,,15“ upratal priestor potoka   
od PVC fliaš pozdĺž trasy behu. 



Starosta obce odpovedal, že tak ako počas predchádzajúcich rokov, tak aj tento rok sa určite 
obec vrátane potoka bude upratovať. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 274 / 2018 

 
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.   
B. žiada:  
1) starostu obce o preverenie ďalších alternatív osvetlenia drevených lávok.   
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                           starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Predložili predsedovia komisií. 
Komisia výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: nezasadala. 
Predseda komisie sa zúčastnil výberového konania na obsadenie miesta v projekte Komunitné 
centrum. 
p. O. Begala sa informoval, podľa akých kritérií bola vyberaná pracovníčka KC. 
Odpovedal  starosta obce, že výberové konanie sa uskutočnilo podľa predpisov, za účastí 
koordinátora KC a ďalších poverených osôb. Hodnotili sa rôzne požiadavky a znalostí o práci 
v KC. 
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala. 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : zasadala 1x, kde zhodnotila vianočný 
nohejbalový turnaj, a organizačne pripravila aktivity detí počas jarných prázdnin v dňoch  
27.02. – 01.03.2018 (2x  návšteva klziska vo VT a športové popoludnie v telocvični ZŠ).  
Komisia prerokovala organizačné zabezpečenie stolnotenisového  turnaja, ktorý  sa uskutoční 
dňa 10. 03. 2018  od 13,00 hod. v telocvični ZŠ.  
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

 Uznesenie č. 275 / 2018 
 

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.   
 
                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                            starosta obce 
__________________________________________________________________________  



K bodu 6. Výsledky inventarizácie k 31.12.2017, správa škodovej a likvidačnej  komisie. 
 
Správu o výsledkoch a priebehu inventarizácie predložila p. A. Kozáková. Dôvodová správa 
škodovej a likvidačnej komisie je súčasťou zápisnice.  
 
Dlhodobý hmotný  majetok k 31.12.2017 
  
Dlhodobý hmotný 
majetok 

Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

Pozemky 270 051,35  270 051,35 
Umelecké diela         945,00         945,00 
Stavby        6 449 872,47 2 234 142,09          4 215 730,38 
Samostatné hnuteľné veci 230 431,32      87 573,73              142 857,59 
Dopravné prostriedky 110 685,52 76 370,72 34 314,80 
Ostatný dlhodobý 
majetok 

    3 813,33      432,00    3 381,33 

Obstaranie dlhodobého 
majetku 

199 547,52  199 547,52 

Spolu        7 265 346,51 2 398 518,54 4 866 827,97 
 
Drobný majetok:        152 867,59 
Ostatný majetok:        114 320,57 
 
 Návrh na vyradenie k 23.02.2018 
                                     
 Dlhodobého majetku                                  0,00   €                                                                    
 Drobného majetku                                7 259,80   €                                                                   
 Ostatného majetku                                2 165,27   €                                                                  
 Hodnota  vyradeného majetku             9 425,07   €                                                                    
                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 276 / 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods.4 písm. a, b)zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1)  Správu o výsledkoch a priebehu inventarizácie k 31.12.2017 
2)  Dôvodovú správu  škodovej a likvidačnej komisie 
B. schvaľuje: 
1)  Výsledky inventarizácie a odpis vyradeného majetku k 22.02.2018 vo výške  9 425,07 € 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                              starosta obce 

 



K bodu 7.  Správa o kontrolnej činnosti  v roku 2017 
Správu o  kontrolnej činnosti za rok 2017  predložila kontrolórka obce p. R. Bundzáková. 
Materiál je  spracovaný písomne, a je súčasťou zápisnice.  
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 277 / 2018 

 
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) Správu o kontrolnej činnosti  v roku 2017 
B. schvaľuje : 
1)  Správu o kontrolnej činnosti za  rok 2017 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                                starosta obce 

K bodu 8.  Návrh VZN  č. 1/2018 o miestnych daniach  a  miestnom poplatku za komunálny 
odpad  a drobný stavebný  odpad  na  území obce Sačurov. 
 
Predložila p. A. Kozáková. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a odoslaný 
poslancom OZ na pripomienkovanie dňa 04.02.2018. Pripomienky, ktoré boli vznesené do 14. 
02. 2018, boli zapracované do návrhu VZN, a tento  v upravenej podobe je predložený         
na schválenie OZ. 
V rozprave vystúpil  Mgr. M, Hric, ktorý sa zaujímal, v akom stave sú vyplatené poplatky za 
rok 2017, a či obec eviduje nejakých dlžníkov? Ing. M. Roman požiadal o informáciu, či už 
obec uzatvorila zmluvu s firmou na odber separovaného odpadu?  
Odpovedal im starosta obce p. P. Barát, že poplatky za rok 2017 sú na 95% vyplatené. Tí, 
ktorí si svoju povinnosť nesplnili, boli na to upozornení,  a následne odporúčaní  na  riešenie  
právnikom. Zmluva s novou firmou na odber separovaného odpadu doposiaľ nebola 
podpísaná. Je to problém aj ďalších obci a miest. Riešením bude určenie spoločnosti 
Ministerstvom ŽP.  
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 278 / 2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie : 
1) VZN  č. 1/2018 o miestnych daniach  a  miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobný  
     stavebný  odpad  na  území obce Sačurov. 
B. schvaľuje: 
1) VZN  č. 1/2018 o miestnych daniach  a  miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobný 
stavebný  odpad  na  území obce Sačurov. 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
                                                                                                                Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                                starosta obce 



 
K bodu 9.  Návrh VZN  č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území obce Sačurov. 
Predložila p. A. Kozáková.  
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a odoslaný poslancom OZ na 
pripomienkovanie dňa 04.02.2018. Pripomienky, ktoré boli vznesené do 14. 02. 2018, boli 
zapracované do návrhu VZN, a tento  je v upravenej podobe  predložený  na schválenie OZ. 
Starosta obce p. P. Barát oboznámil poslancov OZ s odpoveďou na sťažnosť, ktorá bola 
doručená  na obecný úrad od p. A. Brindovej, ohľadom nekontrolovateľného  túlania sa psov 
po obci. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 279 / 2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie :  
1) VZN  č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území obce Sačurov. 
2) Odpoveď starostu obce na sťažnosť p. A. Brindovej, na  nekontrolovateľné  túlanie sa psov po obci.  
B. schvaľuje:  
1) VZN  č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území obce Sačurov 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                                starosta obce 

 
K bodu 10. Novelizácia č. 2 k VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. 
ročníka  v  šk. roku 2018/2019. 
Predložil starosta obce p. P. Barát.  
OZ určuje termín zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Sačurove na školský rok 
2018/2019  na deň: 10. apríl  2018  o 14,00 hodine v budove ZŠ. 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 280 / 2018 

 
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) Novelizáciu č. 2   k VZN č. 1/2016 o určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  v  šk. 
roku 2018/2019 na ZŠ v Sačurove. 
B. schvaľuje a určuje: 
1)  Termín zápisu detí do Základnej školy v Sačurove na školský rok 2018/2019  na 10. apríl 
2018  o 14,00 hodine v budove ZŠ. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                    starosta obce 



K bodu 11. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ 
a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.  
Predložil starosta obce p. P. Barát. Materiál je spracovaný písomne a je súčasťou zápisnice. 
Oboznámil poslancov OZ s novelou Nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane 
samospráve účinnú od 1.1.2018. Novelou sa zmenil koeficient  nápočtu   finančných 
prostriedkov na činnosť ŠKD – koeficient je 6, ktorý  sa násobí počtom reálne zapísaných 
žiakov a jednotkovým koeficientom, ktorý je na rok 2018 -  84,15 €. 
Po rozprave sa poslanci OZ uzniesli na závere, pre rok 2018 schváliť na prevádzku a činnosť 
MŠ  – 113 000 EUR a na činnosť ŠKD a ŠJ - 66 000 EUR v súlade so schváleným rozpočtom 
obce. Výška dotácie pre  CVČ - 55 EUR na žiaka. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 281 / 2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie : 
1) Platnosť VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na 
území obce Sačurov. 
B. schvaľuje: 
1)  Dotácie na rok 2018 nasledovne:  na prevádzku a činnosť MŠ vo výške – 113 000 EUR, 
na činnosť ŠKD a ŠJ vo výške  - 66 000 EUR  a výška dotácie pre  CVČ  - 55 EUR na žiaka. 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0        
  
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                    starosta obce 

 

 
K bodu 12. Správa o výsledkoch hospodárenia MŠ a ZŠ za rok 2017. 
 
Správu o hospodárení MŠ predložil starosta obce p. P. Barát. Súčasne oboznámil poslancov 
OZ so zmenami, ktoré sú naplánované počas jarných prázdnin a o prácach , ktoré pokračujú  
na prístavbe nových tried MŠ. 
Správu o hospodárení ZŠ predložila riaditeľka ZŠ Mgr. M. Bančanská. Oba materiály sú 
spracované písomne, a sú súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 282 / 2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie : 
1) Správa o výsledkoch hospodárenia MŠ a ZŠ za rok 2017.     
                                                                                                        Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                      starosta obce 
________________________________________________________________________                                              



 
K bodu 13.  Úprava  rozpočtu obce – rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2018. 
 
Riaditeľka ZŠ Mgr. M. Bančanská oboznámila poslancov OZ o rozpise finančných 
prostriedkov ZŠ na rok 2018. Na základe uvedených informácií nebolo potrebné  rozpočet 
obce  meniť, ani upravovať.  
Po rozprave poslanci OZ o úprave  rozpočtu nerokovali, a rozpis finančných prostriedkov ZŠ 
zobrali na vedomie. Materiál je písomne spracovaný, a je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 283 / 2018 

 
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). Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2018.  
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                             starosta obce 

 
K bodu 14.  Organizačné zabezpečenie XXIII. ro čníka ,, Sačurovskej  15“ a XII. ro čníka  
 Memoriálu H. Slukovej.  
Predložil starosta obce p. P. Barát.                                                                                                                     
 
Organizačné zabezpečenie športovej akcie ,,Sačurovská 15“ a XII. ročníka Memoriálu H. 
Slukovej bolo spracované písomne, a  doplnené o všetky navrhované zmeny. Zmeny sa týkajú 
bežeckých disciplín žiakov ZŠ, ktorí budú zaradení do behu podľa dátumu narodenia, a beh sa 
bude započítavať do slovenských bežeckých súťaží. Všetci poslanci OZ, organizačný 
štáb, pracovníci OcÚ, členovia komisií, zamestnanci ZŠ a MŠ v Sačurove majú určené  úlohy, 
za ktoré budú zodpovedať. 
 Zraz je 25.03.2018 o 11,30 hodine,  a po skončení akcie sa uskutoční vyhodnotenie v budove 
obecného úradu.  

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 284 / 2018 

 
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) Organizačné zabezpečenie XXIII. ročníka ,,Sačurovskej 15“ a XII. ročníka Memoriálu  
     H. Slukovej    
  
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                            starosta obce 

 



 
K bodu 12. Rôzne: 

a) Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod cestami II. A III. triedy 
v katastrálnom území obce Sačurov od správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov 
nad Topľou o predaj pozemku pod cestnou komunikáciou za 1€ . 
Po rozprave poslanci OZ opäť nesúhlasili s predajom pozemku pod cestnou 
komunikáciou za 1 €. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 285 / 2018 

 
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 o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod cestami II. A III. triedy  
          v katastrálnom území obce Sačurov od správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad  
          Topľou o predaj pozemku pod cestnou komunikáciou za 1€ . 
B. neschvaľuje : 
       1) Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod cestami II. A III. Triedy 
           v katastrálnom území obce Sačurov od správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad  
           Topľou o predaj pozemku pod cestnou komunikáciou za 1€ . 
Hlasovanie:  za: 2 poslanci,   proti :  5 poslancov    zdržal sa:  2 poslanci 

 
                                                                                                             Peter Barát 

Sačurov, 22.02.2018                                                                                 starosta obce 

b) Predloženie žiadosti o NFP s názvom Kompostáreň pre zhodnocovanie biologický 
rozložiteľného odpadu v rámci výzvy OP KRP -P01-SC- 111-2017-32. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 286 / 2018 

 
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)  Predloženie žiadosti o NFP s názvom Kompostáreň pre zhodnocovanie biologický 
           rozložiteľného odpadu v obci Sačurov v rámci výzvy OP KRP -P01-SC- 111-2017-32. 
           Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených  
           výdavkov projektu predstavuje max. 17 500 EUR. 
B. schvaľuje : 
       1) Žiadosť o NFP s názvom Kompostáreň pre zhodnocovanie biologický 
           rozložiteľného odpadu v rámci výzvy OP KRP -P01-SC 111-2017-32.                             
          Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených  
           výdavkov projektu predstavuje max. 17 500 EUR. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,               proti : 0                         zdržal sa:  0 
 

                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                                 starosta obce 



 c) Informácia starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace január – február  
 2018 
 

- Obci neboli schválené finančné prostriedky , ktoré žiadala na opravu elektrického 
vedenia a rozvodov do telocvične v ZŠ, 

- Neúspešná bola aj naša žiadosť pre rok 2018 na SFZ o finančné prostriedky, za ktoré 
sa plánovalo opraviť šatne pre žiakov a dorast v budove ŠK Sačurov, 

- Obec opäť podala  žiadosť o multifunkčné ihrisko, ktoré by sa malo zrealizovať 
v areáli ZŠ, 

- Technologické vybavenie zberného dvora bude dodané v polovici júna 2018, 
- Bolo uskutočnené výberové konanie na voľnú pozíciu pracovníka SKC, 
- V mesiaci december 2017 obec obdŕžala finančné prostriedky (10.000€) na výmenu 

prvého   kamerového systému v obci, 
-  Uskutočnil sa v poradí už 14-tý ročník  Maškarného plesu, 
- Obec nebola úspešná aj pri  žiadosti   o finančné prostriedky na dvojgaráž pre hasičskú 

techniku, 
- Obec podala žiadosť na hasičské auto, ktoré by sa mali v rámci projektu odovzdávať 

v mesiaci jún 2018, 
- V ŠK Sačurov sa ekonóm Ing. Š. Paľko vzdal funkcie. Vedením ekonomickej činnosti 

bola poverená ekonómka obce  p. Ľ. Chomjaková. 
- OZ dočasne do volieb nového prezidenta ŠK v Sačurove poverilo vedením ŠK 

 p. Slavomíra  Bereša. 
 

                           Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 287 / 2018 

 
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 január – február 2018. 
2)  Poverenie p. Slavomíra Bereša vedením ŠK Sačurov. 
B. poveruje: 
1) p. Slavomíra Bereša vedením ŠK Sačurov do najbližších volieb prezidenta ŠK Sačurov. 
 
Hlasovanie:  Za: 8 poslancov,         Proti :  0 ,        Zdržal sa:  1 
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 22.02.2018                                                                   starosta obce 

K bodu 13. Záver. 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:00 hodine. 

Zapísala: A. Kozáková                          

 
 
Overovatelia:  Ľ. Bereščíková   .......................                                     Peter Barát 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


