
                                                       Zápisnica  
  z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  

konaného dňa 21.2. 2019 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

  Poslanci :Mgr.K.Baňasová,  Mgr.I.Baran, p.O.Begala,  Ing.D.Capik, MUDr. Marína     
                  Romanová MPH, Ing. M. Roman,. M. Truchan,  Ing. B. Zubko, 

Ospravedlnení:, p.J.Dutkovič 

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce, p. Ľ. Chomjaková - ekonómka obce,  
                   PhDr.P.Valiček – riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov 

 

 

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.  Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019. 
      7.  Výsledky inventarizácie k 31.10.2018.  
      8.  Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2018. / kontrolórka obce / 
      9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  
            v  šk. roku 2019/2020. 
      10. 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.  
      11. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2018. 
      12. Úprava rozpočtu ZŠ a úprava rozpočtu obce k 31.1.2019. 
      13. Organizačné zabezpečenie XXIV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIII. ročníka  
              Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát / 
      14. Rôzne 
      15. 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  p.J.Dutkoviča. Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 
9 poslancov je  prítomných 8, 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: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Mgr.Baran, Ing.Zubko 
Návrhová komisia: Mgr.Baňasová, Ing.Capik, MUDr.Romanová MPH 

Zapisovateľ: p.Bálintová 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  

 

Uznesenie č. 307 / 2017 / C. ukladá:1) P. Kataríne Kulíkovej zaznamenať predložený návrh  
textov za rok 2017 do kroniky obce do 30.10. 2018.                                                                                                                                        
Záver:  uznesenie bolo splnené . 

Uznesenie č. 319 / 2018 / B. žiada:1) Starostu obce na oslovenie spoločnosti EKOSERVIS, 
za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na podanie žiadosti k rekonštrukcii ČOV 
v obci.                                                                                                                                    
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia. 

Uznesenie č. 340 / 2018 B.  žiada:                                                                                                                                                     
1. 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. 
P.starosta podrobne informoval poslancov o celej žiadosti p.Goroľovej na poskytnutie 
príspevku. E.Goroľovej bola zaslaná výzva na doloženie dokladov potrebných k následnemu 
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 a obec zaplatí jej prevoz 
a osadenie v Sačurove.  
Bunka je už zakúpená, nachádza sa v Michalovciach. Obec rieši jej prevoz do Sačurova, bude 
osadená v blízkosti bytoviek v rómskej osade.  

Záver: uznesenie  v štádiu plnenia 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 16/ 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, 21.2.2019                                                                               starosta obce 

 
 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
 

Ing.Zubko: Informoval sa, v akom štádiu je fungovanie malej vodnej elektrárne na vodnom 
toku Tople a bioplynovej elektrárne v areály bývalého PD Sačurov. 
Starosta: Pozemok pod bioplynovou elektrárňou vlastní iná spoločnosť ako samotnú 
bioplynovú elektráreň. Podľa starostovi dostupných informácií mal  vlastník bioplynovej 
elektrárne záujem o jej odpredaj a je možné, že už k odpredaji došlo.  Vodná elektráreň by 
podľa starostu mala byť v skúšobnej prevádzke. 
Ing.Roman: Vodná elektráreň spôsobila na svojom úseku Tople úplnú zmenu prírodného 
prostredia. 
Ing.D.Capik ( nasledujúce 3 interpelácie ):  
1.) Na tréningovom školskom ihrisku za bránkou je spadnuté pletivo. 
Starosta: Vie o probléme, je už v štádiu plnenia, je už zakúpený materiál na opravu, 
v najbližšej dobe bude pletivo opravené. 
2.) ŠK Sačurov má zámer zrekonštruovať tréningové ihrisko. Môže sa obec uchádzať 
o príspevok z Prešovského samosprávneho kraja do výšky 5.000.- EUR ? 
Starosta: Môže. Ale počas celého pôsobenia terajšieho starostu vo funkcii bola obec pri 
mnohých žiadostiach z PSK  úspešná iba raz, keď jej bola pridelená dotácia 1000.- EUR. 
V tomto roku už obec podala žiadosť o príspevok vo výške 4.820.- EUR na folklórne 
popoludnie a Sačik fest. Dve žiadosti nemôžu byť podané, kvôli ročnej duplicite. Ale do 
budovy  ŠK sa v minulom roku investovali značné finančné prostriedky, v tomto roku ešte 
chceme zrekonštruovať murovaný stánok vstupnej brány na štadión. O príspevok sa obec 
môže uchádzať na budúci rok.  
3.) Asfalt na ceste, na ul.Staničnej, medzi mostom cez potok až ku odbočke na železničnú 
stanicu, je vážne poškodený. Ing.Capik ho navrhuje opraviť.  
Starosta sa po diskusii s poslancami zhodol, že obec dá naceniť nový asfaltový koberec na 
tomto úseku a podľa výslednej sumy sa obec rozhodne, kedy dôjde ku jeho pokládke. 
Mgr.Baňasová: Ako je zabezpečený internet v Kultúrnom dome ? 



Starosta: Je zabezpečný heslom, ktoré ale sa stále postupne rozšíri a preto časom dochádza 
k využívaniu intrernetového pripojenia mimo účely obce. Na budúci týždeň príde na obec IT 
technik, ktorý zmení heslo na internetový príjem v KD. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 17 / 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, 21.2.2019                                                                                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. 
Ing.Zubko sa ako predseda komisie zúčastnil jednania, ktoré zvolal Stavebný úrad za účelom 
riešenia sporu p.Kochanovej a p.Marcina, ktorý na ul.Dargovskej zrealizoval prípojky inž. 
sietí pre svoj rodinný dom cez susedný pozemok p.Kochanovej. Nakoľko nedošlo k dohode 
zainteresovaných strán, Stavebný úrad sa obráti v tejto záležitosti na súd. 
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia zasadala dňa 17.1.2019 a dohodla sa na pláne 
práce komisie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 18 / 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, 21.2.2019                                                                                starosta obce 



K bodu 6.  Plány práce komisií OZ na 1.polrok 2019 
 
Komisia finančná a správy obecného majetku: plán práce predložil jej presdeda Ing.Roman 
– v iď príloha č.1 
Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia: plán práce predložil jej 
predseda Ing.Zubko – viď príloha č.1 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu: predložila jej predsedkyňa Mgr.Baňasová.- 
viď príloha č.1. Mgr.Baňasová zároveň podala návrh na zaradenie p.Kulikovej Kataríny ako 
členky komisie. 
 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 19 / 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) plány práce komisí OZ na 1.polrok 2019 
2) návrh Mgr.Baňasovej, predsedkyne KŠKMaŠ na zaradenie p.Kulikovej za člena komisie 

 
B. schvaľuje: 
1) plány práce komisí OZ na 1.polrok 2019 
2) návrh Mgr.Baňasovej, predsedkyne KŠKMaŠ na zaradenie p.Kulikovej za člena komisie 

 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 21.2.2019                                                                                starosta obce 

 
 
K bodu 8.  Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2018. 
Predniesla kontrolórka obce p.Bundzáková. Podrobne informovala poslancov o kontrolnej 
činnosti za r. 2018.  
Správa o kontrolnej činnosti  - viď príloha č.2 

 



                                Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
                                                   Uznesenie č. 20 / 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 kontrolórky p.Bundzákovej o kontrolnej činnosti za rok 2018 
 
B. schvaľuje: 
1)  správu kontrolórky p.Bundzákovej o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 21.2.2019                                                                                starosta obce 

 

Následne vystúpil riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov – PhDr.Peter Valiček. 
Gréckokatolícka charita Prešov spravuje v Sačurove Dom sv.Simeona. PhDr.Valiček 
oboznámil poslancov so súčasnou situáciou v Dome sv.Simeona a vysoko vyzdvihol 
pozitívny prístup obce Sačurov pri financovaní prevádzky Domu sv.Simeona. V minulom 
roku došlo ku zásadnej zmene vo financovaní charít, nakoľko štát poskytuje finančné 
prostriedky výhradne už iba na mzdy. Prostriedky na prevádzkovanie charít musia prísť 
z iných zdrojov. Jedným zo zdrojov, z ktorých je financovaná prevádzka Domu sv.Simeona je 
príspevok od obce Sačurov ( ďalšími sú príspevok od obce Sečovská Polianka a príspevok zo 
zbierok na charitu v chrámoch). PhDr.Valiček preto vyjadril vďačnosť poslancom OZ za 
pomoc a pýtal sa na ich námety ako prípadne vylepšiť činnosť Domu sv.Simeona. 
Starosta sa vyjadril, že je rád, že v obci funguje Dom sv.Simeona a že jeho prevádzku 
v minulom roku obec podporila, pretože zrušiť niečo je to najjednoduchšie, ale znovu 
vytvoriť podobné zariadenie by bol náročné. Poznamenal, ž obec má aj v tomto roku 
vyčlenené prostriedky na pomoc pre Dom sv.Simeona. 
Spokojnosť s fungovaním tohto chatritatívneho zariadenia vyjadrili aj ostatní poslanci.  
V závere diskusie PhDr.Valiček vyjadril snahu o zvýšenie počtu klientov Domu sv.Simeona 
a poprosil poslancov o jeho spropagovanie medzi občanmi Sačurova.   

 

 K bodu 7.  Výsledky inventarizácie k 31.10.2018. 
Správu o inventarizácii predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková. Predložila poslancom 
sumarizáciu dlhodobého hmotného majetku v číselnom vyjadrení ku 31.10.2018 a ku 
31.12.2018 – viď príloha č.3. 



 Inventarizačná komisia v rámci inventúry navrhla vyradiť majetok v hodnote 16.222,17.-
EUR. Presný položkový zoznam majetku na vyradenie predložila poslancom v Zápisnici 
o zistení neupotrebiteľnosti majetku – viď príloha č.4 . Na odporúčanie audítora boli 
k 31.12.2018 odpísané premlčané pohľadávky v celkovej sume 906,36.- EUR – viď príloha 
č.3. 
Z dôvodu opatrnosti ( riziko neuhradenia) bola vytvorená opravná položka vo výške 100% na 
pohľadávky voči MM Energ s.r.o. ( v konkurze) vo výške 2.197,15.-EUR ( neuhradené 
faktúry za činnosť obecného bágra z 20.10.2014 – viď príloha č.3) a voči firme Potrubie a.s. 
vo výške 3.230.- EUR ( neuhradené faktúry za prenájom KD pre pracovníkov firmy z r.2017) 
– viď príloha č.3. 
p.Chomjaková na základe návrhu audítora navrhla poslancom prehodnotenie pozemkov podľa 
listu vlastníctva a taktiež prehodnotenie doby odpisovania budov na 60 rokov a viac rokov. 
Navrhla zmeniť odpisovanie od januára 2019. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 21 / 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)  výsledky inventarizácie majetku obce k 31.10.2018 – viď príloha č.3 tejto zápisnice 
2) Zápisnicu o zistení neupotrebiteľnosti majetku pri inventarizácii k 31.10.2018 – viď príloha 
č. 4 tejto zápisnice 
3) Návrh prehodnotiť pozemky podľa listu vlastníctva 
4) Návrh prehodnotiť dobu odpisovania budov na 60 rokov a viac rokov od januára 2019 

 
B. schvaľuje: 
1)  výsledky inventarizácie majetku obce k 31.10.2018 – viď príloha č.3 tejto zápisnice 
2) Zápisnicu o zistení neupotrebiteľnosti majetku pri inventarizácii k 31.10.2018 – viď príloha 
č. 4 tejto zápisnice 
3) Návrh prehodnotiť pozemky podľa listu vlastníctva 
4) Návrh prehodnotiť dobu odpisovania budov na 60 rokov a viac rokov od januára 2019 

 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 21.2.2019                                                                                starosta obce 

 



  K bodu  9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  
  v  šk. roku 2019/2020.  
Starosta informoval poslancov, že s vedením ZŠ a MŠ  bol dohodnutý termín zápisu žiakov 
do 1.ročníka na deň 10.4.2019 o 13:30 hod. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 22 / 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)  určenie termínu zápisu žiakov do 1.ročníka v šk.roku 2019/2020 na deň 10.4.2019 o 13:30 
hod. 
 
 
B. schvaľuje: 
1)  určenie termínu zápisu žiakov do 1.ročníka v šk.roku 2019/2020 na deň 10.4.2019 o 13:30 
hod. 
 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 21.2.2019                                                                                starosta obce 

 

K bodu 10)  prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov 
Starosta: toto VZN bolo prerokované na minulom zasadnutí OZ dňa 20.12.2018 a schválené 
bezo zmien uznesením č.7/2018, ale následne bolo obci doručené Usmernenie školského 
úradu  2/2019 k nápočtu podielových daní obce na školské originálne kompetencie na rok 
2019, k ich prerozdeleniu na krytie nákladov v materskej škole, školskej jedálni, centre 
voľného času, v školskom klube detí, a k VZN obce podľa § 6 ods. 12 písm. c z. č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien – viď príloha 
č.5. V tomto usmernení sa mení jednotkový koeficient na rok 2019 na sumu : 93,78.- EUR. 
Nápočet príspevkov obce pre MŠ, ŠKD, SJ  a  CVČ je spracovaný písomne podľa  tohto 
usmernenia  - viď príloha č.6. Po rozprave k tomuto bodu sa poslanci OZ uzniesli na závere, 
pre rok 2019 schváliť na prevádzku a činnosť MŠ – 225 297,07.- EUR, na  školský klub detí 
a školskú jedáleň 78.000.- EUR, príspevok na CVČ ostáva bezo zmeny – 55.- EUR na žiaka. 
VZN-viď.prílohač.6 tejto zápisnice. 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 23  / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.berie na vedomie: 
1)  Zmenu VZN č. 2 / 2015o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území obce Sačurov – viď príloha č.6 zápisnice 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1)  Zmenu VZN č. 2 / 2015o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území obce Sačurov – viď príloha č.6 zápisnice 
 

 

Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0    
      

 

                                                                                                            Peter Barát 
Sačurov, 21.2.2019                                                                              starosta obce 

 
 

  K bodu 11 )  Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2018  
Správu o hospodárení ZŠ vyhotovila pani riadieteľka ZŠ – Mgr.Bančanská, predniesla 
účtovníčka obce p.Chomjaková – viď príloha č.8 tejto zápisnice. 
Správu o činnosti MŠ vyhotovila p.riaditeľka MŠ Mgr.Anna Urbanová ,  predniesla 
p.Chomjaková, správu o hospodárení MŠ vyhotovila a predniesla p.Chomjaková – viď 
príloha  č.9 tejto zápisnice. 
Poslanci sa informovali u starostu na zaradenie školníka v rámci ZŠ a MŠ. Starosta 
odpovedal, že školník je zaradený ako zamestnanec ZŠ. V prípade potreby činnosti v MŠ 
pracuje pre MŠ v rámci pracovnej dohody. 

 

 

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 24  / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.berie na vedomie: 
1)  Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ - viď príloha č.7 tejto zápisnice 
2 ) Správu o výsledkoch hospodárenia MŠ - viď príloha č.8tejto zápisnice   
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1)  Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ - viď príloha č.7 tejto zápisnice 
2 ) Správu o výsledkoch hospodárenia MŠ - viď príloha č.8 tejto zápisnice   
 

Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0    
      

 

 Peter Barát 
Sačurov, 21.2.2019                                                                                starosta obce 

 
 
 
K bodu 12 )  Úprava rozpočtu ZŠ a úprava rozpočtu obce k 31.1.2019. 
Návrh predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková vo forme rozpočtového opatrenia č.1/2019, 
ktoré bolo spolu  s komentárom k úprave rozpočtu rozdané poslancom. V úprave rozpočtu 
bola  navýšená príjmová časť rozpočtu o 63.751.- EUR . Výdavková časť rozpočtu bola 
v navrhovanej úprave  navýšená o 57.751.- EUR a o 6.000.- EUR boli navýšené výdavky ZŠ ( 
originálne kompetencie) . Rozpočtové opatrenie č.1/2019 a Komentár k úprave rozpočtu tvorí 
prílohu č.9 tejto zápisnice. 
 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 25 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 



A.berie na vedomie: 
1) Návrh zmeny rozpočtu obce formou  rozpočtového opatrenia 1/2019, ktoré bolo 
uskutočnené v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
2 ) Komentár k úprave rozpočtu   
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Návrh zmeny rozpočtu obce formou  rozpočtového opatrenia 1/2019, ktoré bolo 
uskutočnené v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
2 ) Komentár k úprave rozpočtu   
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0 

         

 

 Peter Barát 
Sačurov, 21.2.2019                                                                                starosta obce 

K bodu  13)  Organizačné zabezpečenie XXIV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIII. 
ročníka  Memoriálu H. Slukovej.  
Podrobný návrh organizačného zabezpečenia predniesol starosta obce. Podujatie sa uskutoční 
v nedeľu, 24.3.2019. Starosta poinformoval poslancov o presnom personálnom obsadení 
stanovíšť , o personálnom zabezpečení každej činnosti a o podrobnom časovom rozvrhu 
podujatia. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku budú najprv súťaže žiakov a detí z MŠ, ktoré si 
organizujú ZŠ a MŠ. Následne o 13:00 hod bude odštartovaný hlavný beh na 15km a 5km. 
Vonku pri vstupe do ZŠ bude podávaný guláš a pre pretekárov bude po behu podávaný obed 
v školskej jedálni. 
 

                                  Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                            

                                                     Uznesenie č. 26  / 2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.berie na vedomie: 
1) Organizačné zabezpečenie XXIV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIII. ročníka  Memoriálu 
H. Slukovej.  
 

        

 

 Peter Barát  

Sačurov, 21.2.2019                                                                                starosta obce 



K bodu 14) Rôzne 
Starosta začal diskusiu opätovným imformovaním poslancov o možnosti obce zapojiť sa do 
výzvy na realizáciu prestupného bývania pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Starosta pred zasadnutím OU zaslal poslancom v elektronickej forme podklady a informácie 
ku realizácii prestupného bývania . Sociálne bývanie na Slovensku definuje zákon 431/2010. 
V praxi usmerňuje najmä výstavbu obecných nájomných bytov (nižšieho a bežného 
štandardu). Systém prestupného  bývania možno chápať ako dlhodobý komplexný plán — 
systém, ktorý vedie rodiny/klientov/domácnosti k osamostatneniu sa v bývaní.  
Rodiny/domácnosti/klienti majú možnosť prejsť stupňami bývania, pri čom ich sprevádzajú a 
podporujú asistenti bývania rôznou mierou intenzity pomoci. Cieľom je, aby postupnými 
krokmi boli domácnosti vedené vstúpiť na komerčný trh s bývaním — či už nájomný alebo 
svojpomocnou  výstavbou vlastných rodinných domov. V súčasnosti je aktuálna výzva 
Ministerstva vnútra na zapojenie sa žiadateľov o realizáciu prestupného bývania, kde by sa 
vytvorili rôzne stupne bývania od najnižšieho štandardu- núdzové bývanie, cez ďalší stupeň – 
podporované bývanie na vyšší štandard – asistované bývanie. Posledným krokom by malo 
byť úplné osamostatnenie domácnosti v oblasti bývania v štandardnom prostredí. Starosta 
ďalej informoval poslancov, že v prípade zapojenia sa do výzvy na realizáciu prestupného 
bývania by obec zrealizovala najmä najnižší stupeň ale tiež ďalší stupeň najmä pre 
domácnosti, ktoré so záujmom a snahou o zlepšenia štandardu v bývaní. Následne 
v budúcnosti, v ďalších fázach ale už nie v rámci tohto projektu by obec mohla odkúpiť ďalšie 
pozemky pri už zakúpených pozemkoch na samostatnú individuálnu bytovú výstavbu domov 
pre rodiny, ktoré budú úspešné a zvládnu fázu prestupného bývania. Ale to je otázka 
budúcnosti.  Momentálne ak by sa obec zapojila do výzvy na realizáciu prestupného bývania 
a bola by úspešná, mohla by preinvestovať finančné prostriedky do výšky max. 2,5 milióna 
eur pri spoluúčasti 5% t.j.cca 125.000.-EUR. 
Mgr.Baran vyjadril názor, že ide o príležitosť na výrazný posun v bývaní rómskej komunity 
v obci.  
Ing.Roman sa tak isto vyjadril v tomto smere. Pomoc a riešenie bývania rómskej komunity 
v obci je problém, ktorý skôr alebo neskôr bude musieť byť riešený a zapojenie sa do výzvy 
prináša príležitosť financovať riešenie tohto problému s pomocou eurofondov s minimálnou 
spoluúčasťou obce, ktorú obec bez problémov zvládne. 
p.Truchan a p.Begala vyjadrili názor, že nie je dobré ak niekto niečo dostane zadarmo, lebo 
potom si toho neváži a často dochádza k devastácii majetku. 
Starosta  pripomenul, že byty budú vlastníctvom obce, rodiny budú v nájme a nájom budú 
splácať zo sociálnych príspevkov na bývanie, napr. aj formou osobitného príjemcu. Preto 
nájomné bývanie bude pridelené len tým občanom, ktorý budú registrovaní na sociálnom 
úrade. Súčasťou projektu budú aj asistenti bývania, ktorí budú nájomcom pomáhať zvládnuť 
novú formu bývania , upozorňovať na vznikajúce problémy a riešiť ich. V prípade problémov 
môže byť klient preradený na nižší stupeň bývania. Problémy sa istotne vyskytnú ale budeme 
ich musieť riešiť a zvládať.  
Mgr.Baňasová a MUDr.Romanová vyjadrili názor, že v prípade výstavby je potrebné zapojiť 
do realizačných prác aj samotných záujemcov o bývanie. 
Ing.Roman a Mgr.Baran pripomenuli, že zvládnuť novú formu bývania bude pre všetkých 
zainteresovaných dlhodobá záležitosť, ktorá so sebou prinesie mnoho problémov. 



                                      Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                                               

                                                      Uznesenie č.27 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
1)Návrh na zapojenie sa  obce do výzvy „OPLZ-P06-SC-611-2018-2 Rómska osada 
Sačurov“ na výstavbu bytov prestupného bývania 
 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1)Návrh na zapojenie sa  obce do výzvy „OPLZ-P06-SC-611-2018-2 Rómska osada 
Sačurov“ na výstavbu bytov prestupného bývania 
 
 
Hlasovanie:  za:  6 poslancov         proti:  1                zdržal sa: 1   
   
     

V Sačurove, 21.2.2019                                                                                        Peter Barát 
                starosta obce 

 

V ďalšej diskusii pristúpil starosta k informovaniu poslancov obce, že spoločnosť Ekoservis, 
ktorá má s obcou podpísanú Zmluvu o dielo č.19/2017 o odbornej pomoci pre výkon správy 
majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, podala návrh formou dodatku na 
zvýšenie ceny za odbornú pomoc zo súčasných 2.928,31.- eur na 5.098,08.- eur. Informoval 
poslancov, že firma si svoje úlohy plní bez problémov, minimálne raz za mesiac odboberá 
vzorky na ČOV. V porovnaní so spoločnosťou, ktorú sme mali zazmluvnenú predtým, je 
výrazným posunom vpred v tejto oblasti. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.28 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
1) Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.19/2017 o odbornej pomoci pre výkon správy 
majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktorý upravuje cenu 
odbornej pomoci na sumu 5.098.- eur 
 



B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.19/2017 o odbornej pomoci pre výkon správy 
majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktorý upravuje cenu 
odbornej pomoci na sumu 5.098.- eur  
 
 
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0   
   
 

     

V Sačurove, 21.2.2019                                                                                        Peter Barát 
                starosta obce 

Ďalej, v bode 14 ) Rôzne, starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Ing.Jaroslava 
Bedriho a Ing.Oľgy Bedriovej na kúpu parcely vo výmere 14m2   pred jeho parcelou na ulici 
Staničnej. Obec bude mať následne záujem o odkúpenie cca 25m2 parcely, ktorá je jeho 
vlastníctvom a predstavuje časť zeleného pásu na verejnom priestranstve, na ulici Staničnej. 

 

                                           Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                          

                                                            Uznesenie č.29 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.berie na vedomie: 
1) 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 u 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/m2 p.Ing.Jaroslav Bedri a Ing.Oľga 
Bedriová, r.Burkhal, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov , v podiele 1/1., 094 13 
Sačurov 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) 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 u 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/m2 p.Ing.Jaroslav Bedri a Ing.Olga 
Bedriová, r.Burkhal, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov , v podiele 1/1., 094 13 
Sačurov 
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0      
V Sačurove, 21.2.2019                                                                                        Peter Barát 
                starosta obce   



V ďalšej diskusii bodu 14) Rôzne starosta informoval o žiadosti obce na Prešovský 
samosprávny kraj na finančný príspevok za účelom organizácie kultúrnych podujatí v obci – 
Folklórne popoludnie a Sačik fest. 
 
Starosta ďalej informoval poslancov, že v rámci výzvy Ministerstva vnútra -  „Prevencia 
kriminality“, obec podala žiadosť o finančný príspevok na realizáciu prenosného dopravného 
ihriska s úpravou podložia na čiastku 19.840.-eur. Spoluúčasť obce by bola, v prípade 
schválenia necelých 4.000.- eur. Ihrisko by bolo zrealizované v areály školy na mieste 
terajších asfaltových ihrísk. 
 
V ďalšej rozprave starosta informoval poslancov o zámere zrealizovať umelú trávu na 
detskom ihrisku v areály Materskej školy. Podľa cenovej ponuky vo výške 2.835.35.-eur, by 
sa zrealizovala na polovici detského ihriska umelá tráva mačinovaním. Celkovo by sa takýmto 
spôsobom upravila plocha ihriska a vznikli by lepšie podmienky pre pobyt detí na ihrisku MŠ. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.30 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.berie na vedomie: 
1) Cenovú ponuku na úpravu detského ihriska založením umelého trávnika a pokládkou 
gumových podložiek vo výške 2.835,33.- eur. 
 

 
 
B. schvaľuje :  

1) Cenovú ponuku na úpravu detského ihriska založením umelého trávnika a pokládkou 
gumových podložiek vo výške 2.835,33.- eur.                                                                                                                                   
 
 
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0               zdržal sa: 0    
  
     

V Sačurove, 21.2.2019                                                                                        Peter Barát 
                starosta obce 

 



Starosta v ďalšej rozprave informoval poslancov, že túlavé psi na ul.Lesnej, o ktorých sme sa 
rozprávali na minulom zasadnutí OZ v rámci interpelácie poslancov boli odchytené 
a umiestnené do útulku. 
Ďalšia diskusia k bodu 14) Rôzne prebiehala na návrh starostu na tému riešenia situácie 
s nevyhovujúcim stavom rímskokatolíckej svadobky v obci. Správca farnosti vdp.Džurbala. 
oslovil starostu s návrhom na pomoc obce pri riešení tohto problému. 
 Starosta navrhol ako jedno z reálnych, následovné riešenie tejto záležitosti: 
Obec by uzavrela s Rímskokatolíckou cirkvou nájomnú zmluvu na budovu svadobky napr. za 
100 eur/rok. Následne by obec (podľa finančnej situácie) dala vyhotoviť projekt rekonštrukcie 
budovy a projekt na čerpanie príspevku z eurofondov na energetické zhodnotenie budov ( 
možné čerpať na strechu, okná, zateplenie fasádu). Do nájomnej zmluvy by sa dalo odkupné 
právo pre obec  do výšky cca 10.000.- eur. V prípade pridelenia príspevku na rekonštrukciu 
budovy by si obec uplatnila toto predkupné právo, objekt by od cirkvi odkúpila 
a zrekonštruovala ho. Opravený objekt by mohol byť využívaný napr. ako Spoločenský dom ( 
kary, oslavy, školenia pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia atď. ) 
Takýto je návrh obce, tento návrh ale ešte musí byť odsúhlasený Rímskokatolíckou cirkvou. 

                                            Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                               

                                                           Uznesenie č.30 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.berie na vedomie: 
1) 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. 
 

 
B. schvaľuje :  

1) 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. 
 
 
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0               zdržal sa: 0    
  
V Sačurove, 21.2.2019                                                                                        Peter Barát 
                starosta obce 



V ďalšej diskusii bodu 14) Rôzne starosta navrhol poslancom výmenu automobilu obce – 
terajšej Škody Octavia, ktorú užíva starosta za nové auto. Tento automobil bol zakúpený v r. 
2011 a má najazdených 225.000 km. Teraz má ešte hodnotu, za ktorú by bol zaujímavý jeho 
odpredaj. Táto hodnota bude čím ďalej, tým viac klesať, naopak budú sa zvyšovať náklady na 
servis. Auto by mohlo byť odpredané a výťažok z jeho predaja použitý pri akontácii pri 
obstaraní nového automobilu formou leasingu. 
Mgr.Baran sa pýtal, či toto auto by nebolo potrebné pre obec naďalej. Starosta odpovedal, že 
nie, pretože obec má pre zamestnancov pre ich služobné účely potrebné vozidlá. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.30 / 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.berie na vedomie: 
1) Návrh na odpredaj vozidla Škoda Octavia a zakúpenie nového vozidla do výšky 25.000.- 
eur  formou leasingu. 
 
B. schvaľuje :  

1) Návrh na odpredaj vozidla Škoda Octavia a zakúpenie nového vozidla do výšky 25.000.- 
eur  formou leasingu. 
 
 
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  1               zdržal sa: 1    
  
     

V Sačurove, 21.2.2019                                                                                        Peter Barát 
                starosta obce 

 

V ďalšej rozprave v bode 14) Rôzne starosta informoval poslancov, že dňa 20.5.2019 budú 
voľby do europarlamentu, ktoré sa v našej obci uskutočnia v Komunitnom centre. 
Mgr.Baňasová  pozvala poslancov na výročnú členskú schôdzu Slovenského červeného kríža 
ku  90. Výročiu fungovania SČK v obci. 
p.Begala oslovil starostu s požiadavkou na vyčistenie potoka. Starosta odpovedal, že potok 
bol v tento týždeň vyčistený. P.Begala ďalej predniesol návrh na umiestnenie kamery ku 
cintorínu smerom na záhrady na ul.Dlhej. Starosta odpovedal, že toto by si vyžadovalo osadiť 
niekoľko stĺpov,  za účelom vedenia kábla pre túto kameru, na starom cintoríne. Do 
budúcnosti sa tým môžeme uvažovať. 



p.Truchan navrhol osadiť fotopasce za most smerom na Dlhé Klčovo, nakoľko tam dochádza 
ku vyhadzovaniu komunálneho odpadu. Starosta odpovedal, že sa fotopasca zakúpi. 
MUDr.Romanová sa v ďalšej diskusii pýtala, či sú nejako kontrolované preliezky a hojdačky 
na detskom ihrisku. Starosta odpovedal, že 1 krát ročne firmou s oprávnením. 
Ing.Capik upozornil poslancov, že na webovej stránke peticie.com sa pod názvom „ Petícia za 
obnovenie osobnej vlakovej dopravy na trati VT-TV“ nachádza petícia na podpis za týmto 
účelom, Poprosil poslancov za jej  podpísanie. 

 

K bodu 15)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie 
OZ.Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 22:00  hodine. 

 

Zapísal:Ing.M.Roman 

 

Overovatelia:  Mgr.Ivan Baran .......................              Peter Barát 

  Ing. Bartolomej Zubko........................                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                                                     

 


