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Zápisnica  zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 19.12. 2019 

 

 

Prítomní: Starosta obce : Peter Barát 

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

                  MUDr. M.Romanová MPH, Ing. B. Zubko, Ing.D.Capik (od 18:40 hod),  
                       p. M.Truchan,   

                     

Ospravedlnení: p.J.Dutkovič, 

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. 

      6.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020. 

     b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020. 

      7.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

      8.  Úprava  rozpočtu. 

      9.  a) Schválenie rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na rok - 2020,2021,2022. 

           b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2020. 

    10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2019. 

    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  8, teda 
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:   8  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Begala, Truchan 
Návrhová komisia: Baňasová, Capik,  Romanová    

Zapisovateľ: Bálintová 

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

 

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: vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení 

 

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. 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. 
Starosta: Posudok AB úradu je vypracovaný na sumu  cca 17.000.- EUR. Túto záležitosť mala 
prejednať ekonomická rada AB úradu ale doposiaľ nevieme, aké stanovisko prijala. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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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. 
Starosta: V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotovenie železobetónového venca a strechu, 
nakoľko toto obec nemôže urobiť svojpomocne. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

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 štúdiu. Uvažuje sa s cestou a chodníkom 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.  
Starosta: Rozpočet podľa štúdie vyšiel na 850.000.-. V rámci tohto projektu je teraz potrebné 
urobiť verejné obstarávanie na projektanta na vykonávací projekt. PD bude oprávnený náklad 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

  

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. 
Starosta: Doposiaľ nemáme stanovisko Správy ciest 

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: vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení 

 

Uznesenie č.77 / 2019. Berie na vedomie: 

 Žiadosť ZŠ Sačurov o navýšenie rozpočtu originálnych financií na ZŠ Sačurov. 
Starosta: Od ZŠ sme si vyžiadali podrobnejšie podklady k uvedenej žiadosti. ZŠ podklady 
doložila a prebehlo aj stretnutie s pani riaditeľkou ZŠ. ZŠ žiadala cca 8.000.- na 11/2019 
a 8.000.- na 12/2019. Na stretnutí s p.riaditeľkou bolo dohodnuté, že chýbajúce prostriedky 
ZŠ použije z vlastnej réžie a z vratiek za energie. Na tomto stretnutí bolo tiež predjednané, že 
v r.2020 môžeme dať na prevádzku ŠJ a ŠK max cca 100.000.- EUR. 
Záver: vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení 

 

Uznesenie č.86 / 2019. Schvaľuje: 

Zámer predaja pozemku č.248/3  v kat. území obce Sačurov v celkovej výmere 354 m2  
Po diskusii k uvedenej téme: 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 90/ 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo  v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov  

  

A. schvaľuje 
   spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce  – novovytvoreného pozemku     
    registra C KN parcelné číslo 248/3, druh pozemku: zast.plocha o výmere 354 m2,  
    ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 354 m2  z pôvodného pozemku registra E KN  
    parcelné číslo 158/301, druh pozemku: zast.pl. o výmere 1040 m2 zapísaného na  
    LV č.1046, katastrálne územie: Sačurov geometrickým plánom č. 37355660-19/2019  
    zo dňa 29.11.2019 vypracovaným geodetom Marta Sotáková – GEODESA, Porubská                                              

    677/50,093 03 Vranov nad/Topľou najmenej za cenu 3,32 €/m2 podľa znaleckého posudku    

    vypracovaného znalcom Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 03 VT,  
    č. 101/2019 zo dňa 27.11.2019 vo výške 1.175,28 EUR na základe  



5 

 

    obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
    v znení neskorších predpisov   

 

Hlasovanie:  za:    7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  1 

  

 

   Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                             starosta obce 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 91/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov   

A. schvaľuje   tieto  podmienky  obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného 
majetku obce:  

           I/  PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE:   

novovytvorený pozemok  registra C KN parcelné číslo 248/3, druh pozemku: zast.plocha 
o výmere 354 m2,  
    ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 354 m2  z pôvodného pozemku registra E KN  
    parcelné číslo 158/301, druh pozemku: zast.pl. o výmere 1040 m2 zapísaného na  
    LV č.1046, katastrálne územie: Sačurov geometrickým plánom č. 37355660-19/2019  
    zo dňa 29.11.2019 vypracovaným geodetom Marta Sotáková – GEODESA, Porubská                                              

    677/50,093 03 Vranov nad/Topľou.  

cena: najmenej vo výške 3,32 €/m2 podľa znaleckého posudku    

    vypracovaného znalcom Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 03 VT,  
    č. 101/2019 zo dňa 27.11.2019 . 

        II/  ČASOVÝ  HARMONOGRAM  OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE: 

   1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce 
                 Sačurov, na webovej stránke Obce Sačurov a  v regionálnej tlači. 

            2/ Obhliadku nehnuteľnosti  je možné  vykonať v pracovných dňoch  od 15.1.2020 do        
                31.1.2020  v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. Kontaktné osoby: Peter Barát -    

                starosta, č. tel. 0915 37 69 69 

            3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie  kúpnej zmluvy:  do 31.1.2020 do 15,30  

                hod. 

            4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej  zmluvy: 4.2.2020 

            5/ Zaslanie  oznámenia  o prijatí  návrhu na uzavretie kúpnej  zmluvy úspešnému  
                 účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý  a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich  
                 návrhy sa odmietli:  5.2.2020 
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6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa vyhodnotenia návrhov na    

     uzatvorenie kúpnej zmluvy.  

 

 III/  PODMIENKY  OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE: 

 

1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ týchto  
      podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby – pri podpise kúpnej  zmluvy. 

2/  Návrh do súťaže predkladá jej účastník  v neporušenej zalepenej obálke na adresu    

     vyhlasovateľa  súťaže: 

             Obec Sačurov 

             Osloboditeľov 385 

             094 13 Sačurov 

       Na obálke uvedie meno a priezvisko, adresu a  viditeľné  označenie „Obchodná    
             verejná súťaž – novovytvorený pozemok parcelné číslo  248/3  -  neotvárať“.  

 
        V obálke  účastník  predloží návrh  kúpnej ceny, súhlas so spracúvaním osobných  
         údajov pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane  
         osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoje identifikačné údaje:  

- u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a 
telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý;  

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho 
zástupcu spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická 
osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom 
registri. 

 Účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora  
            v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene       
            a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné   

             vyhlásenie o tom, že nie je povinný zapisovať sa  do registra  partnerov verejného   

             sektora. 

 2/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý. 

 3/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov. 

 4/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov,  
       ibaže  ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu. 

 5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

 6/ Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo  podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia  
       lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo  súťaž  zrušiť. 

 7/ Navrhovatelia  (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov  
       spojených s účasťou v súťaži.  

  8/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.  
       Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.  
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         IV/  KRITÉRIA  HODNOTENIA  PODANÝCH  NÁVRHOV: 

  

         1/ Vyhlasovateľ určuje spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, ktorým je najvyššia  

             kúpna cena.          

        2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie v tomto  
            zložení: predsedovia komisií OZ. 

 

Hlasovanie:  za:    7 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  1 

  

 

   Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                             starosta obce 

 

Uznesenie č.88 / 2019. 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, 
zaplatenie poplatku 75 EUR  za prípojku a vypracovanie projektovej dokumentácie týchto 
elektrických prípojok. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 92/ 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, 19.12.2019                                                                                                 starosta obce 
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K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 

Mgr.Baňasová: Bude v tomto roku ohňostroj ? 
Starosta: Bude. 
Mgr.Baňasová ďalej informovala poslancov, že z červeného kríža vo Vranove n/T má 
informáciu, že chcú zriadiť tzv.sociálny taxík. Je to vozidlo, ktoré by malo slúžiť ľuďom, 
ktorí potrebujú pomoc, napr. donáška liekov, návšteva lekára, nákup a podobne. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 93 / 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, 19.12.2019                                                                                                 starosta obce 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM : Komisia nezasadala 
Ing.Zubko - za Komisiu VVPaŽP: Komisia nezasadala 
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 94 / 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, 19.12.2019                                                                                                 starosta obce 
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K bodu 6. a.) Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2020 
           b.) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I.polrok 2020 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 95 / 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) Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2020 – viď príloha 2 tejto zápisnice 
2.) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I.polrok 2020 – viď príloha 3 tejto 

zápisnice. 
    B. schvaľuje: 
              1) Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2020 – viď príloha 2 tejto zápisnice 

            2.)Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I.polrok 2020 – viď príloha 3 tejto  
                zápisnice. 

              

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

  

    

                                                                                                                                    Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                                                 starosta obce 

 

 

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020 
Predniesla pani kontrolórka.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 96 / 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) Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020. 



10 

 

      B. schvaľuje: 
             1) Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020 

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

 

  Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                             starosta obce 

 

K bodu 8. Úprava rozpočtu 
Predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková. Podrobne prešla všetky upravované položky 
rozpočtu obce. Úprava rozpočtu obce k 31.12.2019 je prílohou tejto zápisnice. 

Základná škola – Požiadala o úpravu rozpočtu  –  „normatívne „ a „nenormatívne“ finančné 
prostriedky. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 97 / 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) Úpravu rozpočtu obce k 31.12.2019 – viď príloha č.4 tejto zápisnice. 
 

           2) Úpravu rozpočtu ZŠ - „normatívne „ a „nenormatívne“ finančné prostriedky. 

      B. schvaľuje: 
             1) Úpravu rozpočtu obce k 31.12.2019 – viď príloha č.4 tejto zápisnice. 

           2) Úpravu rozpočtu ZŠ - „normatívne „ a „nenormatívne“ finančné prostriedky. 

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

  

   

                                                                                                                                    Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                                                 starosta obce 

 

K bodu 9. a.) Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a programového rozpočtu na rok-  
                       2020,2021,2022 
        b.) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2020 
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Návrh rozpočtu bol podrobne prerokovaný na 6.zasadnutí OZ 28.11.2019. Návrh po 
zverejnení ostal nezmenený. Tvorí prílohu č.5 tejto Zápisnice. Stanovisko kontrolórky 
k rozpočtu na rok 2020 tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 98 / 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) Rozpočet obce na rok 2020 a programový rozpočet obce na rok - 2020,2021,2022 – 
viď príloha č.5 tejto zápisnice. 
2) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2020 – viď príloha č.6 tejto 
zápisnice. 

      B. schvaľuje: 
            1) Rozpočet obce na rok 2020 a programový rozpočet obce na rok - 2020,2021,2022                            
               – viď príloha č.5 tejto zápisnice. 
            2) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2020 – viď príloha č.6 tejto  
                zápisnice.  

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

 

   Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                             starosta obce 

 

K bodu 10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2019. 

Nakoľko aktivity obce v minulom roku sú poslancom známe, starosta ich nerozvádzal 
dopodrobna. Pripomenul, že všetky projekty do ktorých sa obec púšťa sú limitované 
finančnými prostriedkami. V rámci nášho rozpočtu sa snažíme ale stále niečo robiť a rozvíjať 
našu obec. Teší nás aj skutočnosť, že daňové a poplatkové zaťaženie našich občanov nie je 
vysoké ( aj v porovnaní s inými obcami ), napriek tomu že v budúcom roku bude navýšenie 
poplatku za TKO a stočné. Všetky zrealizované projekty a témy, ktorým sa obec venovala 
v roku 2019 boli prehľadné rozpísané v Sačurovských novinách č.1 a č.2/2019. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 99 / 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) Informáciu starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2019. 

 

 

   Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                             starosta obce 

 

K bodu 11. Rôzne. 

Ing.Zubko sa pýtal, kedy bude ukončená Rogovského dolina, nakoľko sú tam ešte neuložené 
betónové rúry. Starosta odpovedal, že Rogovského dolina bude čoskoro na zásyp uzavretá, 
v budúcnosti máme prísľub Správy ciest, že tam urobia chodník. Zvyšné rúry budú uložené 
pod nájazd zo štátnej cesty Dargovských hrdinov na parcely poza ulicu Družstevnú. 

V ďalšej diskusii predniesol starosta poslancom na posúdenie žiadosť M.Tomaškovičovej 
o predĺženie nájomnej zmluvy na byt v budove futbalového štadióna do 31.12.2020. 

 

                                   Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 100 / 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 M.Tomaškovičovej o predĺženie nájomnej zmluvy na byt v budove 
futbalového štadióna do 31.12.2020. 

      B. schvaľuje: 
           1) Žiadosť M.Tomaškovičovej o predĺženie nájomnej zmluvy na byt v budove  
           futbalového štadióna do 31.12.2020. 
 

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

  

   Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                             starosta obce 

 

Ďalej starosta prečítal poslancom žiadosť pani Koščovej o donášku obedov zo ZŠ v Sačurove. 
Pani Koščová žiada, aby jej zamestnanci VPP nosili obedy zo ZŠ, nakoľko je ZŤP. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 101 / 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 Koščovej o donášku obedov zo ZŠ Sačurov. 

      B. žiada: 
           1) Starostu obce o prípravu odpovede pani Koščovej na jej žiadosť. 
 

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

  

         Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                             starosta obce 

 

Starosta ďalej v rámci bodu 11.) Rôzne pripomenul realizáciu hygienického centra na 
ul.Davidovskej, v rámci ktorej teraz prebieha verejné obstarávanie na dodávku 
železobetónového venca a strechy, ktoré obec nemôže realizovať svojpomocne.  
Do konca roku 2019 by mala byť hotová dvojgaráž pri kultúrnom dome. 
Na webovej stránke obce sa môžu záujemcovia registrovať do aplikácie ROZANA a budú 
prostredníctvom nej vo forme SMS správ dostávať verejné oznamy. 
Ďalej prebiehala diskusia ohľadom projektu cesty a chodníky. Ak sa obec chce zapojiť do 
uvedeného projektu musí mať k dispozícii projektovú dokumentáciu, ktorej cena podľa 
cenníkov môže predstavovať cca 2-4,5% nákladov stavby. Výzva na tento projekt je 
koncipovaná tak, že náklady  na projektovú dokumentáciu sú oprávneným nákladom. Teda, 
ak by bola obec vo výzve úspešná, budú preplatené aj náklady na projektovú dokumentáciu. 
V rámci tohto projektu sa uvažuje s výstavbou chodníka na ul.Školskej ( osadením rúr do 
rigolu popred školu), prepojením ulíc Školská - Dargovská . Komunikácia a chodník na ulici 
Davidovskej ( od mosta cez potok smerom k osade) a prepojenie ul.Dargovskej a Davidovskej 
( od Domu nádeje poza záhrady ul.Jarkovej a Davidovskej). V rámci toho predložil starosta 
návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie 
uvedenej stavby, aby sme sa mohli zapojiť do predmetnej výzvy na výstavbu ciest 
a chodníkov. 

                                     Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 102 / 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) návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na výstavbu ciest a chodníkov 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. 

      B. schvaľuje: 
             1) návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na vypracovanie projektovej      
            dokumentácie na výstavbu ciest a chodníkov 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. 

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

  

    

 

                                                                                                                                    Peter Barát 
Sačurov, 19.12.2019                                                                                                 starosta obce 

 

V ďalšej diskusii bodu 11.Rôzne p.Begala položil otázku starostovi, či by sa dali vyspraviť 
prekopávky na  ulici Staničnej drveným asfaltom. Starosta odpovedal, že drvený asfalt je 
spoplatnená komodita, s ktorou sa obchoduje, a teda je to limitované finančnými možnosťami 
obce. Pripomenul, že väčšina prekopávok tejto ulice tamojšími obyvateľmi nebola daná do 
pôvodného stavu. P.Begala sa opýtal, či obec poskytne automobilovú prepravu drveného 
asfaltu ak bude možnosť jeho zaobstarania. Starosta: áno. 
p.Begala ďalej požiadal starostu aby upozornil vedenie PD aby uzavreli psov, ktorý sa 
pohybujú po ulici Družstevnej. Starosta: už ich žiadal, keď bol šarha, nenašli v tejto lokalite 
žiadnych psov. P.Begala ďalej navrhol pokládku kanalizačných rúr do rigolu na ulici 
Družstevnej. 
 Starosta: toto v prípade možnosti je treba v budúcnosti navrhnúť ako investičný zámer aj 
v rámci kapitálových výdajov, nakoľko by išlo o finančne náročný projekt. Keby boli v rigole 
umiestnené rúry, dal by sa tam zrealizovať aj chodník.  
Roman: pokládka odpadových rúr so zásypom a výstavba chodníka by sa dali realizovať aj 
postupne, tak ako to bolo na ul.Dlhá, v priebehu niekoľkých rokov. 
p.Zubko : minule bola v miestom rozhlase vysielaná výzva na zaplatenie daní u občanov, 
ktorí tak doposiaľ neurobili. Aká bola odozva, boli dane zaplatené ? 
Starosta: Áno niekto zaplatil, ale stále máme neplatičov. 
p.Truchan pripomenul, že Komisia ŠKMaŠ organizuje 28.12.2019 nohejbalový turnaj 
v telocvični. 
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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  o 19:07 hod 

 

Zapísal: Ing. M.Roman 

 

Overovatelia: p.Begala ..............................                                   

                        p.Truchan  ...............................  

 

 

 

                                                                                                                              Peter Barát 

                                                                                                                             starosta obce
  


