
          Zápisnica  z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 16.5. 2019 

 
 

 

Prítomní:  Starosta obce : Peter Barát 

         Poslanci : Mgr.K.Baňasová,  Mgr.I.Baran, p. O.Begala,  

                          p. J.Dutkovič,  MUDr. Marína Romanová MPH,  

                          Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, 

Ospravedlnený:  Ing. Capik 
Neprítomný:        p.Truchan 

Prizvaní:              p. R. Bundzáková – kontrolórka obce, p. Ľ. Chomjaková -      

                              ekonómka obce,    

                             sl.Bálintová - zapisovateľka 
                 

 

 

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 / predsedovia    
           komisií OZ/.  
      6.  Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu ZŠ k 30.4.2019 
      7.  Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu obce k 30.4.2019 /predseda  
           FKaSOM,  
  p.Chomjaková / 
      8.  Vyhodnotenie XXIV.ročníka „Sačurovskej 15“ a XIII.ročníka Memoriálu  
           H.Slukovej  
           (starosta obce ) 
      9.  Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2018 
      10. Rôzne 
      11. Záver 
 

 
 



K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných 
poslancov obecného zastupiteľstva,  kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú a 
p. Ľ. Chomjakovú - ekonómku obce. Z neúčasti ospravedlnil  Ing.Capika. 
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 7,   
1 neprítomný a 1 ospravedlnený, teda zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 
zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
uznášaniaschopné.  

Starosta predložil ku schváleniu program zasadnutia OZ, ktorý bol bez 
pripomienok schválený. 

Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 
komisie 

 

Overovatelia zápisnice: Baňasová, Romanová 
Návrhová komisia: Zubko, Dutkovič, Begala 

Zapisovateľ:  Bálintová 

Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  

 

Uznesenie č. 319 / 2018 / B. žiada: 

 Starostu obce na oslovenie spoločnosti EKOSERVIS, za účelom vypracovania 
projektovej dokumentácie na podanie žiadosti k rekonštrukcii ČOV v obci.                                                                                                                 
Starosta: PD na membránové čistenie je spracovaná. V budúcnosti sa môže obec 
zapojiť do výzvy a následne sa uchádzať o prostriedky z EU.. 
Záver: uznesenie bolo splnené  ( vypúšťa sa z budúcej kontroly plnenia 
uznesení ) 
 



Uznesenie č. 340 / 2018 B.  žiada:                                                                                                                                                     

Starostu obce  o overenie poskytnutia finančného príspevku na osamostatnenie 
mladého dospelého ( E. Goroľovej) v zmysle zákona č. 305/2005 o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
Na OZ dňa 20.12.2019 - starosta podrobne informoval poslancov o celej žiadosti 
p.Goroľovej na poskytnutie príspevku. E.Goroľovej bola zaslaná výzva na 
doloženie dokladov potrebných k následnému vyplateniu financií do zariadenia 
v Iňačovciach, kde sa E.Goroľová zdržiavala iba 1 mesiac. OcÚ navštívili 
pracovníčky zariadenia v Iňačovciach , kde sa so starostom dohodli, že 
zariadenie v Iňačovciach zakúpi obytnú bunku a z príspevku obce obec zaplatí 
jej prevoz a osadenie v Sačurove 
 
Starosta: Bunka  bola osadené v zadnej časti rómskej osady. 
Záver: uznesenie  bolo splnené ( vypúšťa sa z budúcej kontroly plnenia 
uznesení ) 
 
 

 

Uznesenie č.27 / 2019.  Schvaľuje: 

Návrh na zapojenie sa  obce do výzvy „OPLZ-P06-SC-611-2018-2 Rómska 
osada Sačurov“ na výstavbu bytov prestupného bývania 
 
Starosta: Bola spracovaná architektonická štúdia na obcou zakúpenú parcelu. 
Podľa štúdie môžeme na súčasnej parcele v požadovaných parametroch postaviť 
80 bytov. Za účelom presťahovania celej komunity je potrebných 170 bytov. 
Navyše, tento aktuálny projekt predpokladá,  a požaduje výstavbu v centre, 
resp.blízko centra obce. V súčasnosti je podaný dotaz, či byty na  prestupné 
bývanie, je vôbec možné stavať na parcelách situovaných vzhľadom k obci 
takto, ako sú situované naše parcely, zakúpené v minulosti za účelom výstavby  
pre rómsku komunitu. 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

 



Uznesenie č.29 / 2019.  Schvaľuje: 

V súlade s ustanovením§ 9a, ods.2 a § 9a odsek 8 písm.e) zákona SNR 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, pozemok - parcelu č.CKN 164/2 o výmere 14 m2, 
v katastrálnom území Sačurov, zapísanú na LV č.1046, zastavaná plocha, za 
cenu vo výške 4,00 eur/m2p.Ing.JaroslavBedri a Ing.Olga Bedriová, r.Burkhal, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov , v podiele 1/1.,  
094 13 Sačurov 

Starosta: Bola podpísaná kúpno-predajná zmluva, v súčasnosti je podaný návrh 
na vklad do katastra. 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

 

Uznesenie č.30 / 2019.  Schvaľuje: 

Cenovú ponuku na úpravu detského ihriska založením umelého trávnika 
a pokládkou gumových podložiek vo výške 2.835,33.- eur. 
 
Starosta: Úprava detského ihriska sa zatiaľ z dôvodu nepriaznivého počasia 
nerealizovala. 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

 

 

Uznesenie č.31 / 2019.  Schvaľuje: 

Návrh na uzatvorenie dlhodobej zmluvy na 20.rokov medzi obcou Sačurov 
a Rímskokatolíckou cirkvou na projekt „Svadobka s pozemkom“ pre účely 
vypracovania žiadosti na príspevok na rekonštrukciu z eurofondov na sumu 100 
eur/rok a predkupne právo na objekt pre obec v sume 10.000.- eur. 
 

Starosta: Rozoberieme v bode „Rôzne“ 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

 



Uznesenie č.32 / 2019.  Schvaľuje: 

Návrh na odpredaj vozidla Škoda Octavia a zakúpenie nového vozidla do výšky 
25.000.- eur formou leasingu. 
 
Starosta: vrátime sa k tomu v bode „Rôzne“. Nakoľko pri kúpe nového auta na 
leasing bola predajcami ponúkaná ako protihodnota za staré auto ( Škoda 
Octavia) nízka čiastka, staré auto nebolo odpredané na protihodnotu. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 33/ 2019 

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, 16.5.2019                                                            starosta obce 

 
 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
 

Zubko: pri nedávnej návšteve na ulici Davidovská si opätovne  vypočul 
sťažnosti občanov na sústavné a neznesiteľné obťažovanie majoritného 
obyvateľstva tejto ulice zo strany neprispôsobivej väčšiny. Okrem ničenia 
a poškodzovania majetku dochádza aj k ohrozovaniu zdravia hádzaním 
kameňov z ulice na osoby, prítomné  na ich súkromnom  dvore. Keď na miesto 
príde policajná hliadka obťažujúci neprispôsobiví ihneď ujdú do osady, kde ich 
nikto nenájde a vtedy je tam kľud. P.Zubko apeloval na starostu, aby na 
ul.Davidovská chodila častejšie občianska hliadka. Avšak je otázne , či to 
pomôže. 



P.Baňasová sa v tejto súvislosti spýtala, či na miesto chodia sociálne 
pracovníčky. Starosta odpovedala, že áno, ale ich činnosť je málo efektívna, 
pretože je zameraná viac  na papierovanie a byrokraciu ako na konkrétny výkon 
činností. 
Ku hliadkam starosta odpovedal, že im vypracoval konkrétny časový 
harmonogram dennej služby, kde, kedy na ktorom mieste majú byť. Hliadka má 
byť napríklad v čase 15:45 – 17:45 na ulici Davidovskej, ale sú tam aj v inom 
čase a podľa potreby. Aj napriek tomu to však nepostačuje. 

p.Dutkovič vzniesol dotaz občanov ul.Lesnej na vykosenie melioračného kanála 
popri pozemku p.Orosa..  
Starosta: Melioračný kanál je majetkom Meliorácií, ale tie sa o neho nestarajú. 
Obec ho kosila, ale aj kosí podľa možností, ako aj iné verejné priestranstvá.  

V ďalšom viacero poslancov vyslovilo upozornenie na neprimerane rýchlu jazdu 
štvorkoliek po obci. 

p.Baňasová  sa opýtala starostu, či pracovníčky VPP zbierajú v rámci svojej 
činnosti odpadky. Často sú verejné priestranstvá znečistené plastmi, rozbitým 
sklom a p. napr. aj na ulici Jarkovej. 
Starosta: Áno, zbierajú, limituje ich v poslednom období daždivé počasie 
a úćasť pracovníčok na VPP. 
V ďalšej diskusii v rámci interpelácii sa poslanci informovali ohľadom staršieho 
zámeru výstavby ulice súbežnej s ulicou Družstevnou so vstupom od 
ul.Školskej. Občania bývajúci na ul.Družstevnej sa v poslednej dobe vyjadrujú 
za započatie výstavby tejto ulice a už viacero majiteľov pozemkov vyjadrilo 
ochotu, na odpredaj časti svojho pozemku obci,  za účelom výstavby prístupovej 
komunikácie. 
Starosta v tejto diskusii uviedol, že  vyzval p.Danka na návrh , ktorý by umožnil 
vybudovať túto prístupovú komunikáciu, p.Danko sa zatiaľ k uvedenému 
nevyjadril. 
Poslanci diskutovali o viacerých alternatívach vybudovania tejto prístupovej 
komunikácie, 

                      

 

 

 



                        Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

                                           Uznesenie č. 34 / 2019 

 

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, 16.5.2019                                                            starosta obce 

 

K bodu 5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman – Za Komisiu FaSOM : Komisia od minulého zasadania OZ 
nezasadala.  
Ing.Zubko - za Komisiu VVPaŽP: Komisia od minulého zasadania OZ 
nezasadala.  
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia zasadala a pracuje podľa plánu. 

Starosta ďalej informoval poslancov, že  1.júna, v sobotu je v obci oslava dňa 
detí a zároveň svadba, preto je problém s rozložením kolotočov na parkoviskách 
pri KD a škole.   Určíme náhradný priestor na rozloženie kolotočov. 

 

                               

                                 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

                                                    Uznesenie č. 35 / 2019 

 

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) informáciu o činnosti komisií Obecného zastupiteľstva za uplynulé obdobie      

 
 

   Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 

 

K bodu 6.  Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu ZŠ k 30.4.2019 
 
Návrh predniesla p.Chomjaková. ZŠ má schválený projekt „Buďme úspešní“. V 
súvislosti s tým je potrebné schváliť navýšenie príjmov aj výdavkov ZŠ podľa 
žiadosti zaslanej  Obci Sačurov – viď príloha č. 2 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 36 / 2019 

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) plnenie a návrh na úpravu rozpočtu ZŠ k 30.4.2019, podľa predloženej 
žiadosti – viď príloha č. 2 
 
B. schvaľuje: 
1) plnenie a návrh na úpravu rozpočtu ZŠ k 30.4.2019, podľa predloženej 
žiadosti – viď príloha č. 2 

Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 

 
 



K bodu  7. Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu obce k 30.4.2019  
(p.Chomjaková ) 
Predniesla ekonómka obce, p.Chomjaková. Navrhla navýšiť výdavky bežného a 
kapitálového rozpočte o celkovú sumu 31 170.-EUR – podrobný rozpis – viď 
príloha č.3. 
 O túto sumu navrhla navýšiť príjem obce z podielových daní.  
Následne p.Chomjaková podrobne prešla a vysvetlila poslancom všetky 
upravované položky aj s dôvodom ich úpravy. Odpovedala na všetky položené 
otázky. Starosta taktiež vyzval poslancov, že v prípade, ak majú nejaké 
nejasnosti s účtovaním faktúr do výdavkov obce, aby kedykoľvek  prišli 
a podrobne si tieto faktúry prešli s pani ekonómkou obce. Okrem iného, v tejto 
časti starosta informoval aj o zakúpení nafukovacej brány obcou v hodnote cca 
1.700 EUR.-, ktorá je opatrená emblémami obce a ktorá bude využívaná pri 
športovo-spoločenských podujatiach v obci, nakoľko s jej zaopatrením napr. na 
Sačurovskú „15“  bol stále problém. V prípade záujmu, môže byť za poplatok 
zapožičaná prípadným záujemcom. Starosta tiež informoval poslancov, že nové 
auto, v odsúhlasenej hodnote 25.000.- EUR bolo zakúpené na leasing. Prvá 
splátka bola 7.500.- EUR a následne sa bude splácať 3 roky po 525.- EUR 
mesačne. Je očakávaný aj finančný výnos z predaja starého auta - Škoda 
Octavia.  

 

                           Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

                                               Uznesenie č. 37 / 2019 

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)  plnenie a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.4.2019 predneseného 
p.Chomjakovou – viď príloha č.3 
 

B. schvaľuje: 
1)  plnenie a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.4.2019 predneseného 
p.Chomjakovou – viď príloha č.3 

Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 



                                                                                                            

                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                                          starosta obce 

 

K bodu  8. Vyhodnotenie XXIV. Ročníka „Sačurovskej 15“ a XIII. Ročníka 
Memoriálu H.Slukovej. 
Predniesol starosta. Z minulého roku sme mali zostatok 230.-EUR. Príjem 
v tomto roku zo sponzorských príspevkov bol 1.508.-EUR, príjem zo 
štartovného 410.-EUR. Spolu 2.148.-EUR. Celkové výdavky predstavovali 
2.280.- EUR (ceny, rozhodcovia, komentátor, vlajky, občerstvenie ). Celkový 
náklad obce na podujatie bol v tomto roku 138.- EUR. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 38 / 2019 

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)  Vyhodnotenie XXIV. Ročníka „Sačurovskej 15“ a XIII. Ročníka 
Memoriálu H.Slukovej. 
 
 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 

 

K bodu  9.  Správa o hospodárení športového klubu za rok 2018 
Predniesla p.kontrolórka obce.  Celkové príjmy  ŠK za rok 2018 predstavovali 
čiastku 18.154,20.- EUR, výdavky 18.391.- EUR. Po započítaní stavov 
finančných prostriedkov k 31.12.2017 a 31.12.2018 je hospodárenie ŠK 
vyrovnané – viď príloha č.4. P.kontrolórka prešla podrobne jednotlivé položky 
výdavkov a príjmu ŠK. 

 



                       Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
                                          Uznesenie č. 39 / 2019 

 

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 hospodárení ŠK Sačurov za rok 2018, prednesenú p.kontrolórkou – 
viď príloha č.4 
 
B. schvaľuje: 
1)  správu o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2018, prednesenú p.kontrolórkou – 
viď príloha č.4 
 

Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 

 

 

K bodu  10. Rôzne 

V úvode bodu rôzne predniesol starosta možnosť vysporiadania pozemkov pri 
ČOV zo strany od „fabriky“, medzi obcou a pánom Staškom, kde sa navzájom 
prelínajú obecné parcely a parcely vo vlastníctve p.Staška. Starosta oslovil p. 
Staška na túto tému a navrhol mu cenu 4€/m2. Následne p. Staško dal návrh 
8€/m2. Ak by malo dôjsť ku vysporiadaniu terajšieho stavu, obec by mala 
odkúpiť od p.Staška časť parcely 185/1 vo výmere 105m2 a p.Staško by mal 
odkúpiť od obce časti parciel 185/3, 185/5 a 185/14 vo výmere 65m2. Teda aby 
došlo ku vyrovnaniu mala by obec odkúpiť od p.Staška celkovo 40m2.  

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 40 / 2019 

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)  návrh na vysporiadanie časti parciel 185/1 (vlastník obec) a časti parciel  
185/3, 185/5 a 185/14 (vlastník p.Staško Pavol ) vo medzi obcou a p.Staškom  
odkúpením 40 m2 od p.Staška v cene 4.- EUR/m2 

 
B. schvaľuje: 
)  návrh na vysporiadanie časti parciel 185/1 (vlastník obec) a časti parciel  
185/3, 185/5 a 185/14 (vlastník p.Staško Pavol )  medzi obcou a p.Staškom  
odkúpením 40 m2 od p.Staška v cene 4.- EUR/m2 

 
 

Hlasovanie:   za: 6 poslancov,   proti :  1 ,   zdržal sa:  0 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 

 

V ďalšej diskusii bodu „Rôzne“ starosta informoval, že pani učiteľky v MŠ 
pripravili niekoľko návrhov loga MŠ. Predložili ich poslancom aby sa vyjadrili, 
ktoré z návrhov poslanci odporučia. Poslanci odporučili za logo MŠ návrh č.2. 

Starosta v bode „Rôzne“ ďalej oboznámil a prečítal List p.riaditeľa 
Gréckokatolíckej charity Prešov, PhDr. Petra Valíčka starostovi obce 
a poslancom obecného zastupiteľstva Sačurov, zo dňa 4.4.2019, ohľadom 
fungovanie Domu sv.Simeona v Sačurove. List tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. 

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 41 / 2019 

 

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)  List p.riaditeľa Gréckokatolíckej charity Prešov, PhDr. Petra Valíčka 
starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Sačurov, zo dňa 
4.4.2019 
 
 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                            starosta obce 

 

Ďalej, v bode „Rôzne“ starosta informoval poslancov ohľadne riešenia situácie 
s  rímskokatolíckou Svadobkou. Bol vypracovaný znalecký posudok, ktorým 
bola stavba ohodnotená na 14.900.- EUR. Ďalej bola vypracovaná Zmluva 
o prenájme medzi Rím.kat.cirkovu a Obcou na dobu určitú na 20 rokov. Zmluva 
navrhuje nájomné 100 EUR/rok, počas nájmu máme na budovu predkupné 
právo budovy za  cenu 10.000.- EUR a máme ju možnosť rekonštruovať. Naším 
zámerom je v tomto roku podpísať zmluvu ( oboma stranami ) a po jej podpise 
vypracovať na budúci rok projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy. 
Následne by sa obec mohla zapojiť do výzvy cez eurofondy 

Starosta v ďalšej diskusii informoval poslancov, že v nedeľu 19.5.2019 sa v KD 
o 15.00 uskutoční oslava Dňa matiek, na ktorej vystúpia deti z MŠ a folklórna 
skupina z Čierneho n/T. Starosta srdečne všetkých pozýva. 

Ďalej starosta informoval poslancov, že v súčasnosti sú do domácností 
distribuované kompostéry. Je to súčasťou projektu cez eurofondy, kde bola 
spoluúčasť obce 4.200.- EUR. Obec si naúčtovala aj zmluvnú pokutu 1.400.- 
EUR od dodávateľskej firmy, čím sa znížil náklad obce na uvedenú akciu. 

V projekte „Wifi pre Teba“ čakáme na kontrolu verejného obstarávania 
v Bratislave. 



Na  Poriadkové hliadky máme schválenú novú žiadosť na navýšenie finančných 
prostriedkov, nakoľko vzrástla minimálna mzda. 

Podľa ďalšej informácie starostu v bode „Rôzne“ bola dodávka, ktorú sme mali 
v prenájme od spoločnosti, ktorá prevádzkuje malú vodnú elektráreň na Topli už 
prepísaná na obec – za 1.- EUR. 

V ďalšej rozprave k bodu „Rôzne“ starosta informoval poslancov o skutočnosti, 
že na výstavbu hygienického zariadenia pre občanov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia prisľúbila Obci cirkevná organizácia z USA 
príspevok vo výške 8.000 .- EUR. Ďalej sme podali žiadosť na  Úrad vládneho 
splnomocnenca pre róm. komunity, kde máme vysoké šance na získanie 
príspevku. Taktiež cez granty je podaná žiadosť na finančný príspevok 6.000.- 
EUR na realizáciu zámeru výstavby hygienického centra pri Polyfunkčnom 
objekte na ul.Davidovská (formou prístavby ku terajšej policajnej stanici) 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 42 / 2019 

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)  realizáciu zámeru výstavby hygienického centra pri Polyfunkčnom objekte 
na ul.Davidovská 

 
B. schvaľuje: 
1) realizáciu zámeru výstavby hygienického centra pri Polyfunkčnom objekte na 
ul.Davidovská 

 

Hlasovanie:   za: 5 poslancov,   proti :  2 ,   zdržal sa:  0 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                            starosta obce 



Ďalej v bode „Rôzne“ starosta informoval poslancov v súvislosti s odpredajom 
starého vozidla Škoda Octavia. Ako už bolo spomenuté, na protihodnotu pri 
kúpe nového vozidla bola obci ponúknutá od predajcu (nového vozidla) suma 
3.500.- EUR. Starosta nesúhlasil s touto cenou, preto navrhuje odpredaj tohto 
vozidla formou dražby, ktorá bude verejne vyhlásená. Starosta navrhuje 
minimálnu sumu odpredaja starého vozidla 4.500.- EUR. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 43 / 2019 

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)   vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj motorového osobného 
vozidla škoda Octavia za minimálnu sumu 4.500.- EUR. 

 
B. schvaľuje: 
1)   vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj motorového osobného 
vozidla škoda Octavia za minimálnu sumu 4.500.- EUR. 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  1 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 

 

V ďalšej diskusii bodu „Rôzne“ informoval starosta poslancov o skutočnosti, že 
ho osolvila Mgr.Veronika  Moskaľová na bezplatný prenájom priestorov raz za 
1 mesiac na cca 2-3 hodiny  za účelom ponuky služieb mediátora. ( mimosúdne 
riešene sporov). Mgr.Moskaľová predložila v prípade záujmu na podpis 
„Memorandum o spolupráci“ 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 44 / 2019 

 

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)  návrh „Memoranda o spolupráci“ medzi Mgr.Moskaľovou a Obcou Sačurov 
– viď príloha č.6. 

 
B. schvaľuje: 
1)  návrh „Memoranda o spolupráci“ medzi Mgr.Moskaľovou a Obcou Sačurov 
– viď príloha č.6. 

 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                            starosta obce 

 

 

V ďalšej diskusii bodu „Rôzne“ starosta informoval, že 7.júla je naplánovaná 
v rámci cezhraničnej spolupráce návšteva družobnej obce v Poľsku – Pisarowce. 
Starosta pozval všetkých poslancov, odchod je ráno, autobusom. 

Starosta tiež informoval poslancov o výzve vyhlásenej Ministerstvom vnútra na 
rozšírenie kamerového systému. Bolo by zriadených 6 nových kamier (pošta, 
Rím.kat.kostol, osada, za osadou do poľa, studňa na strom cintoríne, brána na 
starom cintoríne), súčasťou rozšírenia bude aj pult a 4 obrazovky v celkovej 
hodnote cca 50.000.- EUR. Spoluúčasť obce 5% , teda cca 2 500.-EUR 

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 45 / 2019 

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)   predloženie žiadosti o dotáciu z Výzvy číslo II KMV 2019 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
s názvom Rekonštrukcia kamerového systému a dohľadového centra v obci 
Sačurov  
2)   5% spolufinancovanie dotácie obcou 
 

B. schvaľuje: 
1)   predloženie žiadosti o dotáciu z Výzvy číslo II KMV 2019 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
s názvom Rekonštrukcia kamerového systému a dohľadového centra v obci 
Sačurov  
2)   5% spolufinancovanie dotácie obcou 
 

 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 

 

Potom starosta v bode „Rôzne“ oboznámil poslancov so skutočnosťou, že obci 
nebola schválená žiadosť na PSK  o finančné prostriedky na Folklórne 
popoludnie. 

Sačurovský traktor sa bude konať 8,júna. Starosta predniesol návrh, že na 
vhodnom mieste by sa mohla situovať pokladnička pre dobrovoľných 



prispievateľov, výťažok z ktorej by mohol byť venovaný napr.detstkému 
oddeleniu Vranovskej nemocnice. 

Obci bola schválená žiadosť o príspevok pre dobrovoľných hasičov – 1.400.- 
EUR. 

Ďalej v rámci bodu „Rôzne“ starosta referoval, že v tomto roku máme 620. 
Výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Starosta navrhuje spojiť toto 
pripomenutie s Folklórnym popoludním. Dal urobiť pero do každej domácnosti ( 
0,60 EUR) a bolo by dobré dať do každej domácnosti ešte niečo – napr.dáždnik 
( predbežne v cene 5,50.-EUR) vo farbách a s potlačou obce, resp. niečo iné, 
vhodné. Mohol by sa tiež urobiť celovíkendový kultúrny program. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 46 / 2019 

 

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)  návrh na objednanie dáždnika do každej domácnosti vo farbách a s potlačou 
obce k  jej 620. výročiu prvej zmienky 

 
B. schvaľuje: 
1)  návrh na objednanie dáždnika do každej domácnosti vo farbách a s potlačou 
obce k  jej 620. výročiu prvej zmienky 

 

 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 

     Peter Barát 
Sačurov, 16.5.2019                                                             starosta obce 



 
V ďalšej diskusii bodu „Rôzne“ vystúpil p.Begala so žiadosťou na starostu 
o zriadenie 2 retardérov na ul.Družstevnej. Starosta vysvetlil, že nikto to nechce 
osadiť pred seba a na križovatke retardér nemôže byť. P.Begala ďalej navrhol 
osadiť na lávke cez potok zábradlie zo strany od potoka. Taktiež navrhol 
starostovi aby občianske hliadky najmä v jeseni hliadkovali aj poza záhrady 
obyvateľov ul.Dlhej. P.Begala informoval, že v blízkosti areálu bývalého JRD sa 
potulujú dva psy. Starosta vie o nich – sú to družstevné psy. P.Begala tiež 
navrhol aby na Sačurovskom traktore boli minimálne dva výčapy. Starosta 
informoval, že minulého roku na túto akciu nechcel ísť s výčapom nikto, okrem 
M.Podolinského. Teraz je záujemcov veľa ale my sme oslovili firmu, ktorá to 
celé zastreší aj s občerstvením. Okrem tejto firmy bude na akcii s výčapom aj 
M.Podolinský. 

 

 

K bodu 15)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil 
zasadnutie OZ.Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:30  
hodine. 

Zapísal:  Ing.M.Roman 

 

Overovatelia:  Mgr .K.Baňasová                 ..............................       
       MUDr. M.Romanová  MPH     ............................... 

 

 

 

 

 

                                                                                        Peter Barát 

                                                                                      starosta obce                                                                                                                                                                                                            

 


