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Zápisnica  z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 28.11. 2019 

 

 

Prítomní : Starosta obce : Peter Barát 

Prítomní poslanci : Mgr. K.Baňasová,  Mgr. I.Baran,  .Ing. M.Roman,  

                  Ing. B. Zubko,  p. M.Truchan,  p.J.Dutkovič, 

Z radov občanov :  p. A.Oros 

   

Ospravedlnení poslanci : MUDr. M.Romanová MPH, p. O.Begala,  

                                            Ing. D.Capik – prišiel o18:40 hod 

 

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

                 sl. S.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. Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 30.11.2019 
      7. a) Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2019 a úprava      
        výšky poplatkov na rok 2020 (ekonómka obce). 
          b) Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2019 a úprava výšky poplatku  na  
                rok 2020 (ekonómka obce). 
          c) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2019 a úprava výšky  
               poplatku  na rok 2020 (ekonómka obce). 

8.  Novelizácia VZN č. 4/2011  
9.  Novelizácia VZN č. 1/2018 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a programového rozpočtu na roky 2020 / 2021 / 2022     
11. Rôzne 
12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva  a  skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných  6, teda 
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zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznášania schopné. 

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

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

 

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

Overovatelia zápisnice:  Baran, Baňasová 
Návrhová komisia   : Zubko, Dutkovič, Truchan 

Zapisovateľ: Bálintová 

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

V úvode zasadnutia starosta po súhlase všetkých poslancov udelil slovo p. Orosovi v rámci 
bodu 11.Rôzne. 

P.Oros sa dotazoval starostu akým spôsobom sa rozdeľujú pracovníci na kosenie, nakoľko 
vraj sú verejné priestranstvá pred súkromnými dvormi, ktoré pracovníci kosia a ktoré nekosia. 
Starosta odpovedal , že títo pracovníci kosia iba obecné parcely a vysvetlil p.Orosovi, čo kosí 
obec a čo kosia vlastníci pozemkov. P.Oros sa ďalej pýtal starostu na kosenie melioračného 
kanála vedľa jeho parcely. Starosta odpovedal, že kanál nepatrí obci , ale Melioráciám, ale ak 
obec má kapacity, vykosí ho. P.Oros vyjadril nespokojnosť s frekvenciou kosenia kanála 
a zeleného pásu popred jeho parcelu. Starosta vysvetlil p.Orosovi, že frekvencia kosenia 
závisí aj od obecných kapacít pracovnej sily, s ktorou je neraz problém. P.Oros ďalej 
informoval, že na susednej parcele vedľa neho je pravidelne vo večerných hodinách 
spaľovaný odpad a dochádza ku zadymovaniu. Starosta odpovedal p.Orosovi, že keď je 
ovzdušie zadymené, treba zavolať buď jeho, alebo predsedu Komisie životného prostredia 
Ing.Zubka. V ďalšom p.Oros upozornil p. starostu na zlé fungovanie novorekonštruovaného 
obecného rozhlasu popred neho na ul.Lesná. Dva reproduktory sa pri hlásení akusticky 
prekrývajú a hláseniu rozhlasu nie je rozumieť. Starosta odpovedal, že pri najbližšom hlásení 
rozhlasu bude situácia preverená a v prípade, že sa táto skutočnosť potvrdí dáme rozhlas 
vyladiť. Starosta ďalej informoval, že obec plánuje využívať aj IT aplikáciu, kde oznam po 
odvysielaní v rozhlase bude rozposlaný občanom na mobilné telefóny vo forme SMS správy. 
Starosta sa po tomto vysvetlení otázok p.Orosa opýtal, či mu postačuje takéto vysvetlenie, pán 
Oros vyjadril s vysvetleniami starostu spokojnosť a opustil rokovanie obecného 
zastupiteľstva. 

 

Ďalej rokovanie OZ pokračovalo bodom programu 3. 
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K bodu 3. Informácia o plnení 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. 

Projekt je pozastavený, kvôli tomu, že výstavba je plánovaná za obcou a nie v centre, alebo 
blízko centra obce. 

Nakoľko kvôli tomu bol projekt pozastavený aj iným obciam a mestám, Ministerstvo sa 
obrátilo na Európske inštitúcie, či je možné v rámci tohto projektu realizovať výstavbu aj 
mimo centier obcí. Dosiaľ v tejto veci nedošlo ku žiadnemu ďalšiemu posunu. 
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 predkupné právo 
na objekt pre obec v sume 10.000.- eur. Zmluva medzi Obcou a Rímskokatolíckou cirkvou je 
podpísaná zo strany obce prostredníctvom duchovného otca bola postúpená na biskupský 
úrad. Majetková komisia už zasadla a predbežne súhlasila. 
Starosta: Obec disponuje znaleckým posudkom objektu Svadobky, ktorý si dala vypracovať , 
v ktorom hodnota objektu bola stanovená na sumu 14.000.- EUR. Na objekte Svadobky už 
bol aj odhadca vyslaný Arcibiskupským úradom. Zatiaľ,  podľa telefonickej informácie od 
neho bude hodnota objektu v jeho posudku vyššia, kvôli navýšeniu koeficientu, používanom 
pri odhade. 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č. 42 / 2019. Schvaľuje: 
 Realizáciu zámeru výstavby hygienického centra pri Polyfunkčnom objekte na 
ul.Davidovská. Z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity máme schválených 
13.000.- EUR, z Nadácie EPH 4.000.- EUR, z Apoštolskej cirkvi v USA 8.000.- EUR,  

Starosta: bola započatá  realizácia formou prístavby k Polyfunkčnému objektu na 
ul.Davidovská ( budova Polície). V súčasnosti sú zrealizované základy, sokel, múry, ktoré 
treba dokončiť. Zabetónovala sa podlahová betónová doska, urobili sa ležaté rozvody 
kanalizácie. Stavebný materiál v hodnote cca 6.500.- EUR zaplatila Nadácia Apoštolskej 
cirkvi v USA. Z príspevku Nadácie EPH bola zakúpená sanita a radiátory. Do zimy by sme 
chceli domurovať múry a zabetónovať stužujúci obvodový železobetónový veniec, prípadne 
stavbu zastrešiť. 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č. 57 / 2019. Schvaľuje: 

1) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPLZ-P06-SC611-2019-1  Podpora dobudovania 
základnej technickej infraštruktúry. Názov žiadosti o NFP: Podpora dobudovania základnej 
technickej infraštruktúry v obci Sačurov. 
2) 5%-tné spolufinancovanie projektu celkových oprávnených nákladov 
3) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
Starosta: projektant dokončuje projektovú dokumentáciu. Je naprojektovaná cesta a chodník 
ku MŠ popri ZŠ, na ul.Školská uložiť do rigolu popri oplotení ZŠ odpadové rúry a ponad ne 
urobiť chodník, na ul.Davidovská urobiť nový asfalt a chodník, od ulice Davidovskej smerom 
poza konce parciel ul.Davidovskej a ulice Jarkovej urobiť cestu až na ul, Dargovskú ku Domu 
nádeje. Práve teraz prišla správa od projektantky, že toto by bolo po finančnej stránke na 
úrovni cca 980.000.- EUR – hrubý odhad. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

  

Uznesenie č. 59 / 2019. Schvaľuje: 

Návrh na opravu amfiteátra s investíciou vo výške maximálne 10.000.- EUR Starosta: 
Amfiteáter sa momentálne opravil len v minimálnom rozsahu , s ďalším investovaním do 
amfiteátra v najbližšej dobe nepočítame. 

Záver: vypúšťa sa z kontroly uznesení 

 

Uznesenie č. 60 / 2019. Schvaľuje: 

Návrh  na oslovenie pani Bančanskej so žiadosťou o odkúpenie časti jej parcely v cene 4.- 
EUR/m2 ,  na ul.Dargovskej,  za účelom umiestnenia kiosku autobusovej zastávky. 
Nehnuteľnosť zmenila majiteľa, nebolo to riešené s novým majiteľom. 

Záver: vypúšťa sa z kontroly uznesení 

 

Uznesenie č.69 / 2019. Schvaľuje: 

návrh starostu na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom pozemkov pod cestami 2. a 3. 
triedy vo vlastníctve obce pre SUC PSK na 10 rok za 1,0.- EURo. 

Starosta:  List s takýmto stanoviskom obce bol zaslaný na Správu ciest PSK, zatiaľ nemáme 
od nich stanovisko. 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č.71 / 2019. Schvaľuje: 

1) návrh starostu na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej 
komunikácie v katastri obce Sačurov ( TRASA) financovanú z dotácie Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky. 
 2) 5% né spolufinancovanie výstavby cyklistickej komunikácie obcou. 
Starosta: Toto sa doposiaľ neriešilo, kvôli financiám. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.72 / 2019. Schvaľuje: 

návrh na vystavenie objednávky pre Arriva Michalovce a.s. na skúšobnú prevádzku 
autobusového spojenia obce Sačurov a Michaloviec od 1.10.2019. 
Starosta: Skúšobnou prevádzkou spoja bolo zistené, že tento nie je finančne rentabilný, 
nakoľko ráno cestoval z obce 1 pasažier, poobede 2 – 3 pasažieri. Starosta oznámil 
spoločnosti Arriva, že obec nebude prispievať na prevádzku tohto spoja, kvôli nezáujmu 
cestujúcich zo Sačurova. 
Záver: vypúšťa sa 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 74/ 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, 28.11.2019                                                                                                 starosta obce 

 

 V ďalšom bode starosta po súhlase poslancov udelil slovo riaditeľovi Gréckokatolíckej 
charity, ktorá prevádzkuje v obci Dom Sv.Simeona v priestoroch starej Gréckokatolíckej fary. 
P.Valíček sa v prvom rade poďakoval za udelené slovo a taktiež sa poďakoval poslancom 
obce a starostovi za finančný príspevok v roku 2019, vďaka ktorému Gr.kat. charita mohla  
v obci prevádzkovať Dom Sv.Simeona. V roku 2019 mal Dom Sv.Simeona celkom 17 
klientov – 6 zo Sačurov, 9 zo Seč. Polianky, 1 z Dlhého Klčova a 1 z Lomnice.          
V pozícii vedúcej sa veľmi dobre etablovala p.Romanová zo Sačurova, na budúci rok sú 
oslovení ďalší 3 klienti zo Sačurova a 2 z Dlhého Klčova.  P. Valíček ďalej informoval 
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poslancov, že z prevádzky Domu Sv.Simeona vznikol v r. 2017 deficit 7.500.- EUR, v r. 2018 
cca 10.000.- EUR. Momentálne v tomto roku im chýba cca 6.000.- EUR.. Preto adresovali na 
r. 2020 žiadosti na obce Sačurov a Sečovská Polianka po 9.500.- a vstupujú do jednania aj o 
príspevok obce Dlhé Klčovo. Aj pri príspevku obcí Sačurov a Seč.Polianka je plánovaný 
deficit z prevádzky Domu Sv.Simeona cca 5.000.- EUR. Náklady na prevádzku im napr. 
navyšuje aj rastúca minimálna mzda. 

V reakcii na vystúpenie p.Valíčka , starosta uviedol, že v návrhu rozpočtu, ktorý bude 
predmetom jednania tohto zastupiteľstva ja plánovaný príspevok na úrovni r. 2019 – teda 
5.000.- EUR, nakoľko obec uvažuje s medziročným znížením príjmu, nakoľko bola navýšená 
nezdaniteľná časť mzdy fyzických osôb a nemáme ani žiadny odhad príspevku Ministerstva 
financií na rok 2020. Ak  by ale vznikla v priebehu roka možnosť navýšenia príspevku, 
zastupiteľstvo sa tým bude zaoberať, nakoľko obec má záujem na udržaní Domu Sv.Simeona.  

P.Valíček sa ešte vyjadril, že ak by Dom S.Simeona generoval deficit na úrovni 10.000.- 
nebude sa dať udržať. V zariadení sú zamestnaní dvaja občania Sačurova, z nich najmä 
p.Romanová Danka sa veľmi dobre etablovala na pozícii vedúcej.  Do diskusie sa zapojili aj 
poslanci Truchan, Zubko a Roman, ktorí sa vyjadrili v tom zmysle, že momentálne nevieme 
zagarantovať obecný príspevok zariadenia na požadovanej úrovni, ale je záujem na udržaní 
tohto charitatívneho zariadenia a možnosti navýšenia príspevku sa ukážu s vývojom 
budúcoročného rozpočtu. Poslanec p.Baran sa dotazoval  p.Valíčka, či sa neuvažuje 
s celodennou prevádzkou. P.Valíček odpovedal, že s tým uvažovali a žiadali na to aj dotáciu 
ale nevedeli splniť podmienky takejto dotácie, takže momentálne s tým neuvažujú. 

Po tejto diskusii sa p.Valíček  poďakoval za udelené slovo a za možnosť vystúpiť na rokovaní 
OZ . 

 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 

 

p.Zubko: upozornil na situáciu na cintoríne v súvislosti s prácou hrobárov a navrhol 
zakúpenie väčšieho dáždnika s podstavcom v prípade potreby práce za dažďa. Starosta 
vyslovil súhlas s týmto návrhom. P.Zubko ďalej informoval, že občania z rómskej komunity 
si svojvoľne urobili ihrisko na priestranstve medzi cestou a potokom na ulici Davidovská 
a krikom sústavne vyrušujú tam bývajúcich občanov, ktorým znepríjemňujú život aj ďalším 
neprispôsobivým správaním, ktoré neraz vyústi aj do hádzania veľkých kameňov na občanov 
majority. Tam bývajúci občania si boli nútený zamrežovať okná. 

Keď občania oznámili skutočnosť narušovania verejného poriadku sústavným krikom 
neprispôsobivých obyvateľov osady z vyššie spomenutého svojvoľného ihriska policajtom, 
títo sa vyslovili, že táto plocha je verejným priestranstvom a bezdôvodne nemôžu niekoho 
vykázať. 
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Občania ul.Davidovskej navrhli plochu medzi cestou ul.Davidovskej a potokom, na ktorej si 
neprispôsobiví spoluobčania svojvoľne urobili ihrisko poorať. Starosta reagoval, že sa bude 
zaoberať touto záležitosťou a prečítal poslancom list, ktorý p.Jozef Bačík z ul.Davidovskej 
adresoval predsedovi vlády SR p.Pellegrinimu, v ktorom popisuje neznesiteľnú situáciu , 
ktorú vytvára rómska komunita občanom majority bývajúcim na ul.Davidovská.  Predseda 
vlády P.Pellegriny list pána Bačíka postúpil na riešenie miestnej Polícii a starostovi obce. 

P.Zubko taktiež upozornil na sústavný neporiadok v potoku, ktorý vytvárajú rómski 
spoluobčania v časti potoka od Rogovského doliny. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 75 / 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, 28.11.2019                                                                            starosta obce 

 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM : Komisia zasadala 26.11.2019 . Prejednala návrh dodatku 
ku VZN č.4/2011 (stočné), dodatku ku VZN 1/2018 ( poplatky za TKO) a odporučila ich OZ 
schváliť. Prejednala tiež návrh rozpočtu na r.20120 a programových rozpočtov na r. 2020 , 
2021 a 2022 – odporučila ich OZ schváliť 

 
Ing.Zubko - za Komisiu VVPaŽP: Komisia  nezasadala. 

Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala, upozornila ale poslancov na 
skutočnosť, že v obci začne fungovať detský folklórny súbor. P.Truchan oznámil, že medzi 
sviatkami sa v obci uskutoční nohejbalový turnaj. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 76 / 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, 28.11.2019                                                                             starosta obce 

 

 

 K bodu 6. Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 30.11.2019 

Prejednanie uvedeného bodu začal starosta, ktorý oboznámil poslancov so žiadosťou ZŠ 
o navýšenie rozpočtu originálnych financií na ZŠ Sačurov – viď príloha č.2 tejto Zápisnice. 
Starosta sa vyjadril, že pri konzultáciách začiatkom školského roka a jeho rozbehu škola 
nedeklarovala nedostatok financií na prevádzku ŠJ a ŠKD a teraz zaslali žiadosť, v ktorej 
deklarujú chýbajúcu vysokú finančnú čiastku. Z tohto dôvodu bol škole zaslaný list, v ktorom 
obec žiada podrobnejšie dokladovanie dôvodu navýšenia, nakoľko podľa takto stručne 
naformulovanej žiadosti obec nevie kvalifikovane posúdiť túto záležitosť. Po doplnení údajov 
školou, na ktoré sa obec dotazovala, bude žiadosť školy opätovne prejednaná. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 77 / 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) Žiadosť ZŠ Sačurov o navýšenie rozpočtu originálnych financií na ZŠ Sačurov- viď 
príloha č.2 tejto zápisnice. 

 

 

   Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                             starosta obce 
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V ďalšej rozprave k bodu 6. Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 30.11.2019 pokračovala ekonómka 
obce p.Chomjaková, ktorá informovala poslancov o žiadosti ZŠ na úpravu rozpočtu 
k 30.11.2019 v časti „normatívy“ a „nenormatívy“ – viď príloh č.3 tejto zápisnice. 
P.Chomjaková tiež podrobne informovala poslancov o navýšení rozpočtu obce po 
jednotlivých položkách – viď príloha č.4 tejto zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 78 / 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 úpravy rozpočtu ZŠ v časti „normatívy“ a v časti „nenormatívy“ k 30.11.2019 – viď 
príloha č.3 tejto zápisnice 
2.) návrh úpravy rozpočtu obce  k 30.11.2019 - viď príloha č.4 tejto zápisnice 
 
B. schvaľuje: 
1.) návrh úpravy rozpočtu ZŠ v časti „normatívy“ a v časti „nenormatívy“ k 30.11.2019 – viď 
príloha č.3 tejto zápisnice 
2.) návrh úpravy rozpočtu obce  k 30.11.2019 - viď príloha č.4 tejto zápisnice 

 

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

                                                                                                            

                                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                                                 starosta obce 

 
K bodu 7.  a) Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2019   
                       a úprava výšky poplatkov na rok 2020 (ekonómka obce). 
                   b) Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2019 a úprava výšky    
                       poplatku  na rok 2020 (ekonómka obce). 
                   c) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2019 a úprava  
                       výšky poplatku  na rok 2020 (ekonómka obce). 

V rozprave poslancov k tomuto bodu bol p.ekonómkou a p.Romanom zhodnotený stav 
poplatkov za dane z pozemkov, stavieb, poplatkov za stočné a poplatkov za TKO v r. 2019. 
V súvislosti s tým bol prednesený návrh úpravy poplatkov na rok 2020. Návrh predpokladá 
ponechanie poplatkov za dane z pozemkov a stavieb na nezmenenej úrovni. Je ale potrebné 
zvýšiť poplatky za TKO a stočné. V roku 2020 dôjde k poklesu hlavnej príjmovej položky – 
príjmu obce z daní fyzických osôb zasielaného obci Ministerstvom financií.  
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V roku 2019 vznikne obci deficit pri vývoze TKO cca 7.000 EUR . 

V roku 2020 stúpne dvojnásobne poplatok za uloženie TKO na skládke, dochádza k 
navýšeniu minimálnej mzdy, ale zvyšujú sa aj ostatné náklady súvisiace s vývozom odpadu. 
Návrh vyrovnaného rozpočtu pri nakladaní s TKO vychádza s prepočtom 10€/osoba/rok. 

U stočného je deficit rozpočtu obce  za rok 2019 cca 5.000 EUR. Je vypracovaný návrh 
úpravy stočného pre obyvateľov obce z doterajších 16 EUR / osoba/ rok na 18 EUR/osoba/ 
rok, čo predstavuje 12,5 %.  O 12,5% sa navrhuje zvýšiť stočné aj podnikateľským subjektom 
v obci. Za účelom takéhoto návrhu poplatkov za TKO bol navrhnutý nový Dodatok č.1 ku 
VZN 1/2018  a pre návrh úpravy stočného bol navrhnutý nový Dodatok č. 4 ku VZN 
č.4/2011, ktoré budú predstavovať 8. a 9.bod tohto rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 79 / 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.) Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2019  a úprava výšky   
     poplatkov na rok 2020. 
 2.)  Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2019 a úprava výšky poplatku  na rok  
     2020. 
  3.) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2019 a úprava výšky poplatku  
       na rok 2020. 

 
 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                             starosta obce 

 
K bodu  8. Novelizácia VZN 4/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie   
                  odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Sačurov – dodatok č.4 
 
Potreba a zdôvodnenie novelizácie tohto VZN bola vysvetlená  a zdôvodnená 
v predchádzajúcom bode jednania č. 7. Prerokovaný návrh zvýšenia stočného zo 16.- EUR/ 
osoba/rok na 18.- EUR/ osoba/rok ( o 12,5%)  pre obyvateľov a o 12,5% pre podnikateľov bol 
prerokovaný aj na Komisii finančnej a správy obecného majetku dňa 26.11.2019. Táto 
komisia odporučila OZ tento návrh schváliť 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 80 / 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)  dodatok č.4 ku VZN 4/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou v obci Sačurov – viď príloha č.5 tejto zápisnice 

B. schvaľuje: 
1)  dodatok č.4 ku VZN 4/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou v obci Sačurov - viď príloha č.5 tejto zápisnice 

 

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

 

 

 

                                                                                                          Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

K bodu  9. Novelizácia VZN 1/2018 o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch – dodatok č.1 
 
Potreba a zdôvodnenie novelizácie tohto VZN bola vysvetlená  a zdôvodnená 
v predchádzajúcom bode jednania č. 7. Prerokovaný návrh zvýšenia poplatkov za TKO vo 
výške 10/EUR/osoba/rok v bo prerokovaný aj na Komisii finančnej a správy obecného 
majetku dňa 26.11.2019. Táto komisia odporučila OZ tento návrh schváliť 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 81 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
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A. berie na vedomie: 
1)  dodatok č.1 ku VZN 1/2018 o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch - viď príloha č.6 tejto 
zápisnice 

B. schvaľuje: 
1)  dodatok č.1 ku VZN 1/2018 o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch - viď príloha č.6 tejto 
zápisnice 

 

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

 

 

                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

 

K bodu 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a programového rozpočtu na roky 
2020/2021/2022 
Predniesla ekonómka obce p.Chomjaková. Ako už bolo na tomto rokovaní OZ spomenuté 
v r.2020 očakávame pokles príjmu obce z daní fyzických osôb, nakoľko dôjde k  poklesu 
týchto daní. Preto sme uvažovali pri tejto hlavnej príjmovej položke z príjmom na úrovni 
800.000.- EUR. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že Min.financií doteraz nezverejnilo 
odhad príjmu obcí, tak ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.  

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný v hodnote 2.663.985,00 EUR na strane príjmov aj na 
strane výdajov  - viď príloha č7 tejto zápisnice. 
P.ekonómka prešla podrobne rozpočet podľa jednotlivých kategórii, bežné a kapitálové 
výdaje ako aj bežné a kapitálové príjmy. Popri tom odpovedala poslancom na nimi zadávané 
otázky. 

 

 

 

Uznesenie č. 82 / 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 rozpočtu obce na rok 2020 a programového rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 
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B. schvaľuje: 
1)  návrh rozpočtu obce na rok 2020 a programového rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022. 

 

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

 

 

                                                                                                          Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

 

K bodu 11. Rôzne 

Diskusiu k tomuto bodu začal starosta informáciou o žiadosti Gréckokatolíckej charity na 
príspevok pre Dom Sv.Simeona vo výške 9.576.- EUR, o ktorej už poslancov informoval vo 
svojom vystúpení aj riaditeľ Gréckokatolíckej charity p.Valíček. Z dôvodu, že o tejto veci už 
prebehla diskusia pri vystúpení p.Valíčka a v rozpočte bol schválený príspevok na toto 
charitatívne zariadenie vo výške príspevku z r.2019 – teda 5.000.- EUR, starosta predniesol 
návrh aby zatiaľ plánovaný príspevok pre Dom Sv.Simeona ostal na pôvodnej úrovni 5.000.- 
EUR. 

 

Uznesenie č. 83 / 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)  Žiadosť Gréckokatolíckej charity na príspevok v roku 2020 pre Dom Sv.Simeona vo výške 
9.576.-EUR 

B. schvaľuje: 
1)  Príspevok obce pre Dom Sv.Simeona na rok 2020 vo výške 5.000.- EUR. 

 

Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa: 0 
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                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

 

Starosta ďalej, tak ako aj v bode 3., informoval poslancov o zrušení spoja zo Sačurova do 
Michaloviec, ktorý bol v skúšobnej prevádzke z dôvodu nezáujmu o jeho využívanie. 

Obec tiež podala na Ministerstvo životného prostredia žiadosť o výsadbu zelene v areáli ZŠ 
a MŠ cez projekt Obnova dediny v celkovej sume 5.570.- EUR, z toho 570.- EUR ja naša 
spoluúčasť. 

V ďalšom starosta informoval poslancov o žiadosti pani Zdenky Bančanskej o sociálnu 
výpomoc, ktorá sa dostala do nepriaznivej životnej situácie po smrti manžela , p. Mikuláša 
Bančanského. V diskusii k tejto žiadosti poslanci navrhli poskytnúť p.Bančanskej 
jednorázový finančný príspevok vo výške 250.- EUR 

 

Uznesenie č. 84 / 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)  žiadosť pani Zdenky Bančanskej o sociálnu výpomoc 

B. schvaľuje: 
1)  Finančný príspevok pani Zdenke Bančanskej vo výške 250.- EUR 

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

 

 

                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

 

Bod programu 11.Rôzne ďalej pokračoval informáciou od starostu poslancom o doručenej 
žiadosti Športového klubu Sačurov  o dotáciu vo výške 1000.- EUR, ktorou ŠK chce pokryť 
náklady spojené s výbavou mužstva žiakov do 11 rokov. K tomuto bodu prebehla rozsiahla 
diskusia, pri ktorej bolo poslancami a starostom konštatované, že príspevky obce pre ŠK sú na 
vysokej úrovni. Touto dotáciou bude prekročený rozpočtovaný priamy transfer pre ŠK v roku 
2019 vo výške 16.000.- EUR, ktorý už bol zaslaný obcou na účet ŠK. Okrem tohto transferu 
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boli obcou, v období 1-10/2019 hradené ďalšie náklady ŠK vo výške presahujúcej 14.000.- 
EUR. Starosta skonštatoval, že obec Sačurov poskytuje pre potreby svojho ŠK jeden 
z najvyšších príspevkov v rámci okresu. Na tému fungovania ŠK prebiehala ďalej diskusia, v 
ktorej poslanci vyjadrili záujem na udržaní futbalu v obci na patričnej úrovni, avšak 
udržateľným spôsobom. Nakoľko sa jedná o problematiku, ktorá sa nedá riešiť bez 
zainteresovaných,  starosta navrhol na tému fungovania ŠK Sačurov stretnutie v termíne 
9.12.2019 o 17:00 hod na OcÚ za účasti zástupcov ŠK. 

 

Uznesenie č. 85 / 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)  žiadosť ŠK na dotáciu 1.000.- EUR 

B. schvaľuje: 
1)  žiadosť ŠK na dotáciu 1.000.- EUR 

 

Hlasovanie:  za: 4 poslanci,   proti :  1 ,   zdržal sa: 2 

 

 

                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

 

Ďalej v rámci bodu 11.Rôzne predniesol starosta poslancom žiadosť p.Ivana Barana, ktorou 
žiadal obec o odkúpenie pozemku č.248/3 a časti pozemku 248/1. jedná sa o pozemky medzi 
CBA a potokom. Za účelom tejto žiadosti bol vypracovaný geometrický plán a celková 
rozloha požadovaného pozemku predstavuje 354 m2. Znalec ohodnotil cenu pozemku vo 
výške 3,32 EUR/m2 . 

 

Uznesenie č. 86 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
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A.berie na vedomie: 
1)  žiadosť p. Ivana Barana o odkúpenie pozemku podľa  GP z parc. EKN 158/301 diel 2 o 
výmere 354 m2  podľa GP 37355660 19/2019, parc CKN 248/3. 
  

B. schvaľuje: 
1)  zámer  odpredaja  pozemku podľa  GP z parc. EKN 158/301 diel 2 o výmere 354 m2  
podľa GP 37355660 19/2019, parc CKN 248/3 v zmysle platnej legislatívy. 

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

 

 

                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

 

V rámci bodu 11.Rôzne ďalej starosta informoval poslancov, že tri komunitné pracovníčky 
pokračujú v rámci nového projektu do konca roka 2021. 
P. Jozef Roman predložil obci žiadosť o prenájom časti garáže na ihrisku v budove ŠK. 
Starosta navrhol časť tejto garáže prenajať za ročný paušálny poplatok 500.- EUR + energie 
na dobu určitú – do 31.12.2020. 

 

Uznesenie č. 87 / 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)  žiadosť p.Jozefa Romana o prenájom časti garáže v budove ŠK. 

B. schvaľuje: 
1)  prenájom časti garáže p.Jozefovi Romanovi za ročný paušálny poplatok 500.- EUR + 
energie na dobu určitú do 31.12.2020. 

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

 

 

                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 
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Starosta ďalej informoval, že obec mala kontrolu zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na 
vypracovanie a označenie energetického zhodnotenia budovy. Obec má takto vypracovaný 
a budovu označenú energetickým certifikátom. 
Nová budova Dvojgaráže požiarnej techniky bude dokončená do konca roka. 
V obci sa začne používať nová IT aplikácia „Rozana“, keď sa vyhlási oznam v rozhlase, 
pôjde cez túto aplikáciu oznam do mobilov. Občania obce sa môžu zaregistrovať cez web 
stránku obce. Zabezpečuje to súkromná firma a ak by sa to u nás uviedlo do prevádzky, tak 
budeme v tomto prvou obcou na Slovensku. 
Starosta ďalej informoval poslancov, že starú budovu dolných potravín Jednoty berie do 
prenájmu súkromný podnikateľ zo Sečovskej Polianky, ktorý tam plánuje prevádzkovať 
internetový obchod. 
Starosta ďalej informoval, že je záujem o výstavbu domov na konci parciel poza Dom nádeje. 
Obec tam má aj plánovanú novú ulicu v rámci schváleného územného plánu od Domu nádeje 
poza parcely ul.Jarkovej s vyústením na ulicu Davidovskú. V súčasnosti je v tejto lokalite 
zaregistrovaná nová žiadosť na stavebné povolenie, kde bod napojenia ELI prípojky bol 
určený na trafostanici pri Dome nádeje. Nakoľko je tam minimálne jeden ďalší záujemca 
o výstavbu rodinného domu, starosta bol na jednaní o elektrifikácii tejto novovznikajúcej 
ulice na VSE. Ak by mala VSE aspoň 4 žiadosti na pripojenie, mohla by zriadiť toto 
pripojenie na svoje náklady. Ak by obec plánovala robiť na tejto ulici cestu, musela by 
vykúpiť časti parciel z ulice Jarkovej a časti ulice Davidovskej. Za týmto účelom by starosta 
musel osloviť dotknutých vlastníkov parciel, so žiadosťou o odkúpenie časti týchto parciel. 
Ak by sa tieto časti parciel odkúpili, potom by obec mohla požiadať VSE o prípojku na každú 
parcelu – jednalo by sa o minimálne 15 prípojok. Poplatok za zriadenie ELI prípojky je 75 
EUR. Pred podaním žiadosti na zriadenie prípojky musíme mať projektovú dokumentáciu 
prípojky a zaplatený 75 EUR poplatok za každú prípojku. 

 

Uznesenie č. 88 / 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 starostu za oslovenie vlastníkov na odkúpenie časti parciel medzi Domom nádeje 
a ulicou Davidovskou – od p.Rogovskej po p.Vladimíra Karchňáka. 
2) návrh na podanie žiadosti na VSE o zriadenie elektrických prípojok na tieto parcely, 
zaplatenie poplatku 75 EUR  za prípojku a vypracovanie projektovej dokumentácie týchto 
elektrických prípojok. 

B. schvaľuje: 
1)  návrh starostu za oslovenie vlastníkov na odkúpenie časti parciel medzi Domom nádeje 
a ulicou Davidovskou – od p.Rogovskej po p.Vladimíra Karchňáka. 
2) návrh na podanie žiadosti na VSE o zriadenie elektrických prípojok na tieto parcely, 
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zaplatenie poplatku 75 EUR  za prípojku a vypracovanie projektovej dokumentácie týchto 
elektrických prípojok. 

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

 

 

                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

Ďalej starosta informoval poslancov, že o týždeň, vo štvrtok 5.12.2019 Jednota dôchodcov 
organizuje v KD akciu, kde je medzi pozvanými aj pán prezident Rudolf Schuster. 
Sačurovská „15“ sa v roku 2020 uskutoční 22.marca 2020. 
Na konci rozpravy k bodu „11.Rôzne“ , vzhľadom na dobrú finančnú kondíciu obce,  navrhol 
predseda finančnej komisie p.Roman, rozdeliť medzi všetkých poslancov a kontrolórku obce 
celkovú finančnú čiastku 3000.- EUR, ako odmenu za ich prácu v r.2019, ktorú by prerozdelil 
medzi poslancov a kontrolórku obce starosta obce podľa svojho zváženia. 

 

Uznesenie č. 89 / 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 schválenie odmien pre poslancov OZ a kontrolórku v celkovej výške 3.000.- 
EUR za rok 2019, ktorú by prerozdelil medzi poslancov a kontrolórku obce starosta obce 
podľa svojho zváženia. 

 

B. schvaľuje: 
1)  schvaľuje odmeny pre poslancov OZ a kontrolórku obce za rok 2019 v celkovej výške 
3.000.- EUR za rok 2019, ktorú by prerozdelil medzi poslancov a kontrolórku obce starosta 
obce podľa svojho zváženia. 

 

Hlasovanie:  za: 5 poslanci,   proti :  1 ,   zdržal sa: 1 

 

                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 
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K bodu 12)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia . 

Zapísal: Ing. M.Roman 

 

 

Overovatelia:  p.  Mgr. I.Baran                             ..............................                                   

                         p.  Mgr. K. Baňasová                       ...............................  

 

 

 

                                                                                                                              Peter Barát 

                                                                                                                             starosta obce
  


