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Zápisnica  z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 23.02.2022. o 17:09 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

Poslanci :Ing.M.Roman ,Mgr.K.Baňasová, MUDr. M.Romanová MPH,       
                    Ing.B.Zubko, p.O.Begala, p. J.Dutkovič,  

Kontrolór:  p.R.Bundzáková,  

 

Ospravedlnení:  Mgr.I.Baran, p.M.Truchan, Ing.D.Capik   

Prizvaní:  

 
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 .     
6.  Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2021. / kontrolórka obce /       
7.  Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2021. / kontrolórka obce /       
8.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  v  šk. roku  
     2022/2023.       
9. 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.  
10. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2021.       
11. Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 28.2.2022 
11. Rôzne. 
12. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva  skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 6,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: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

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

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

Hlasovanie:  za:  6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 ,  
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
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 (20.2.2020): Momentálne je zabetónovaný železobetónový veniec a začneme 
s realizáciou strechy. 
Starosta ( 19.5.2020): Budova je zastrešená – strecha je hotová. Je zakúpený materiál  
a prebehlo verejné obstarávanie na práce vo vnútri. Budeme pokračovať v prácach 
Starosta, ( 25.6.2020):): K dnešnému dňu nič nové. 
Starosta, ( 10.9.2020): Momentálne sa robia práce vo vnútri – izolácie, potery, kúrenie. Tiež 
prípojka vody a kanalizačná prípojka. 

Starosta, (26.11.2020): Stavebné práce vo vnútri sú ukončené. Treba len osadiť lavićky 
a vešiaky a dohodnúť formu poplatkov a riadenie užívania objektu. 

Starosta, ( 18.12.2020): Urobená je už aj kanalizačná prípojka, je potrebné dohodnúť 
prevádzku objektu 
 
Starosta ( 11.3.2021 ): Práce ukončené, treba  požiadať stavebný úrad o kolaudáciu, ale nie 
teraz, kvôli pandémii a potom vyriešiť spôsob prevádzkovania objektu. 
Starosta ( 6.5.2021 ): žiadosť o kolaudáciu bola podaná, čakáme na termín 
Starosta ( 25.6.2021): zatiaľ neskolaudované 
Starosta ( 23.9.2021): Zatiaľ neskolaudované. Boli tam osadené plastové okná a dvere. Od 
hasičov dali podmienku na protipožiarne okná a protipožiarne dvere. Tým sa nám predraží 
stavba. 
Starosta ( 26.11.2021): Protipožiarne okná a dvere ešte neboli dodané. 
Starosta ( 23.12.2021): Protipožiarne dvere prišli, okná nie, potom to bude treba poosádzať. 
Starosta ( 23.2.2022): Dvere sú osadené, dve okná ( od ul.Davidovskej)  nie sú osadené, majú 
ich prísť osadiť možno aj tento týždeň.  

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

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 
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elektrických prípojok. 
Starosta( 19.5.2020) : Od VSE máme povolenie na zriadenie 15 elektrických prípojok. Je 
potrebné poodkupovať časti parciel aby bola vytvorená súvislá uličná čiara. Za účelom 
odkupovanie týchto častí parciel bol vyhotovený znalecký posudok na cenu m2 parciel tam 
situovaných. Cena bola posudkom stanovená na 1,20.- EUR/m2. Po prepočítaní cez výmeru 
parciel, ktoré je potrebné odkúpiť od jednotlivých vlastníkov.  Výsledná suma potrebná na 
odkúpenie týchto častí parciel je 1080.- EUR. 

Starosta, ( 25.6.2020): Do VSE sme dali žiadosť na 10 prípojok, projektant nás upozornil, že 
tam môže byť 20 prípojok, teda išla nová žiadosť na VSE na 20 prípojok. 
Starosta, ( 10.9.2020): Projektant dostal zadanie na projektovú dokumentáciu 20 el.prípojok, 
vypracováva projektovú dokumentáciu. 
Starosta, (26.11.2020): PD je vypracovaná , má ju projektant priniesť v piatok, 27.11.2020. So 
žiadosťou bude podaná na VSE ku realizácii prípojok 

Starosta, ( 18.12.2020): Projekty na realizáciu 20 ks elektrických prípojok boli odnesené na 
ich realizáciu na VSE. 
Starosta ( 11.3.2021 ): zatiaľ nemáme od VSE informáciu o ďalšom postupe. 

Starosta ( 6.5.2021): VSE chce, aby sme vysporiadali pozemky, nakoľko môže viesť rozvody 
ELI iba po obecných pozemkoch. Vysporiadanie  pozemkov rieši právnička obce. 

Starosta ( 25.6.2021): U obyvateľov, ktorí na predmetnej nehnuteľnosti nemajú ťarchu sú 
prevody bezproblémové. U obyvateľov, ktorí majú ťarchy, tak ich postupne rieši právnička 
a postupne sa uvoľňujú tie malé výmery z ich parciel. 

Starosta ( 23.9.2021): Kvôli zložitosti situácie sme sa pohli minimálne. 

Starosta ( 26.11.2021): žiaden posun, stále je to s vykupovaním pozemkov komplikované, 
niektorí dotknutí zrejme nechcú podpísať KP zmluvu. 
Starosta ( 23.12.2021): žiaden posun 
Starosta ( 23.2.2022): Vlastníci sa neposunuli vo vybavovaní dokladov s bankami 
a exekútormi . S právničkou riešime splnomocnenie pre obec aby sme mi mohli riešiť veci za 
vlastníkov ale samozrejme iba konkrétne pre tento projekt . 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.164/ 2020 schvaľuje: 

       1) Zapojenie obce do výzvy „OPLZ-PO5-2020-4“ v rámci projektu „JPÚ v obci Sačurov“ 
      2) Predloženie  ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom  
rozvoja obce a platným územným plánom obce 

      3)Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu , t.j. min 5% z celkových    
 oprávnených výdavkov. 
      4)  zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu  
            realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
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Starosta, ( 18.12.2020): Žiadosť o zapojenie sa do výzvy bola spracovaná, zaslaná na 
ministerstvo. 

Starosta ( 11.3.2021 ):  Podali sme žiadosť, teraz bola doručená požiadavka na jej ďalšie 
doplnenie. 

Starosta ( 6.5.2021): Včera prišla odpoveď z ministerstva , že nám žiadosť neschvaľujú. 
Zajtra odošleme novú žiadosť, ktorá bude  v súlade s predĺženým Plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na rok 2021. 

Starosta ( 25.6.2021): Podali sme novú žiadosť, čakáme či ďalej, zatiaľ sme neboli vyzvaní ku 
ďalším krokom. 

Starosta ( 23.9.2021): Vlastníci tamojších pozemkov by mali dostať nové pozemky v katastri 
obce. Okresný úrad poslal vlastníkom doklady, podľa ktorých môže obec pozemok aj 
finančne nahradiť. Obec však tento názor nezdieľa, aby sme mali ďalšie finančné náklady. 

Starosta ( 26.11.2021): Podali sme odvolanie na pozemkový úrad vo Vranove n/T, že 
nesúhlasíme s finančnou náhradou zo strany obce a taktiež, že obec nemá iné náhradné 
pozemky. Čakáme za vyjadrením okresného pozemkového úradu. 
Starosta ( 23.12.2021): Prišlo vyjadrenie z okr. pozemkového úradu, že nepovoľujú 
jednoduché pozemkové úpravy nakoľko obec nemá náhradné pozemky a nesúhlasí 
s finančnou náhradou zo strany obce. 
Starosta ( 23.2.2022):  Z pozemkového úradu Vranov prišlo zamietavé stanovisko nakoľko 
obec nemá finančné zdroje pre tento projekt. Odporúčam nepokračovať v projekte. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

Uznesenie č.190/ 2021 schvaľuje: 

1.) žiadosť pána Fiľaka na odkúpenie parcely 182/48 o výmere 53m2 podľa priloženého 
GP  

Starosta ( 6.5.2021):p.Fiľak mal predložiť znalecký posudok, zatiaľ ho nedodal. 
Starosta ( 25.6.2021): Bola podpísaná kúpnopredajná zmluva, len p.Fiľak zatiaľ nedoručil 
geometrický plán na kataster aby bola vytvorená nová parcela. 
Starosta ( 23.9.2021): Pán Fiľak už dal GP na kataster. Zatiaľ vlastníctvo nie je zapísané. 
Starosta ( 26.11.2021): Dnes prejednáme doplnenie na kataster  - v bode „rôzne“ 
Starosta ( 23.12.2021): Dali sme doklady na kataster. 
Starosta ( 23.2.2022): Prevod ukončený. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

Uznesenie č.192/ 2021 schvaľuje: 

predloženie žiadosti o NFP a jej spolufinancoavanie –  
Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím 
aerotermálnej energie“ 
Výška celkových výdavkov na projekt:    445 578,62.- EUR 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 445 578,62.- EUR 
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Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov  - 5 %        22 278,93.- EUR 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: 
 OPKZP-PO4-SC411-2019-61 
 

Starosta ( 6.5.2021): Bol urobený elektronický prieskum trhu, boli v rámci neho predložené 3 
ponuky, rieši to verejný obstarávateľ obce. 

Starosta ( 25.6.2021): Boli sme vyzvaní na doplnenie žiadosti – žiadosť sme doplnili. 

Starosta ( 23.9.2021): Žiadosť bola schválená. Prebieha verejné obstarávanie na 
implementáciu projektu ( kto bude riešiť postupy a doklady pri realizácii projektu ). 

Starosta ( 26.11.2021): Kompletizujeme verejné obstarávanie na zaslanie a kontrolu na 
ministerstvo. 

Starosta ( 23.12.2021): Doklady boli zaslané na kontrolu na ministerstvo 
Starosta ( 23.2.2022): Prišla žiadosť na vysvetlenie verejného obstarávania. Ak neodsúhlasia  
vysvetlenie, ministerstvo nám chce dať 25% do neoprávnených  nákladov t.j. 100 tis.eur. 
V takomto prípade odstúpime od zmluvy o NFP. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.231/ 2021 schvaľuje: 

- návrh naodkúpenie komunikácie na ul.Staničnej od odbočky na bývalú železničnú stanicu,  
po križovatku s ul.Dlhou pri žel.priecestí za 1€.  Pozemok pod touto komunikáciou je vo 
vlastníctve obce. 

Starosta ( 26.11.2021): Naše stanovisko sme zaslali na VÚC Prešov.                                       
Zatiaľ bez odozvy z VÚC. 
Starosta ( 23.12.2021): zatiaľ bez odozvy z VúC 
Starosta ( 23.2.2022): stále bez odpovede 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.243/ 2021 schvaľuje: 

  Zámenu novovytvorenej parcely CKN č.185/18, vedenej ako diel č.2 o výmere 25m2 , 
novovytvorenej parc. CKN č.185/20, vedenej ako diel č.4 o výmere 33m2 a diel č.5 o výmere 
7m2 vo vlastníctve p.Pavla Staška, r.Staška a Viery Staškovej r.Kačmárovej, 
s novovytvorenou parc.CKN č.185/21, vedenou ako diel č.6 o výmere 46m2 , dielom č.8 
o výmere 4m2, a dielom č.9 o výmere 15m2 vo vlastníctve Obce Sačurov. 

Starosta ( 23.12.2021): Dali sme návrh na vklad do katastra 
Starosta ( 23.2.2022): Vklad do katastra bol uskutočnený. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení. 
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Uznesenie č.244/ 2021 schvaľuje: 

s c h v a ľ u j e  kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Sačurov  a to kúpu dvoch 
spoluvlastníckych podielov  k pozemku registra C KN parcelné číslo 153/6,  druh pozemku – 
orná pôda  o výmere  72 m2, zapísaného na LV č. 777, kat. územie: Sačurov 

-od podielového spoluvlastníka: Augustín Truchan,  094 13 Sačurov č. 68 v podiele 9/16 

-od bezpodielových spoluvlastníkov: Augustín Truchan a manželka Mária Truchanová, rod. 
Konečná, 094 13 Sačurov č. 68 v podiele 7/16 za obvyklú kúpnu cenu: vo výške 4,00 
EUR/m2. 

Starosta ( 23.12.2021): Bola podpísaná kúpno-predajná zmluva a dali sme žiadosť o vklad do 
katastra 
Starosta ( 23.2.2022): Vklad do katastra uskutočnený. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

Uznesenie č.245/ 2021 schvaľuje 

Návrh  Zmluvy na umiestnenie Z-Boxu so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. 
Starosta ( 23.12.2021): Bola podpísaná zmluva. 
Starosta ( 23.2.2022): Z-Box je postavený. 
 
Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 
Uznesenie č.246/ 2021 schvaľuje 

s c h v a ľ u j e  kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Sačurov  a to kúpu:  

-pozemok registra E KN parcelné číslo 2319, druh pozemku - orná pôda o výmere 3572 m2  

-pozemok registra E KN parcelné číslo 2321, druh pozemku - trvalý trávny porast o výmere 
1978 m2, zapísaných  na LV č. 1724, kat. územie: Sačurov 

-od vlastníka: Pavol Kotran,,  Osloboditeľov č. 374, 094 13 Sačurov  

-za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku: Ing. Mikuláša Vorobeľa, PhD., Tyršova 7, 066 01 
Humenné č. 6/2021 zo dňa 25.10.2021 spolu vo výške: 832,50 EUR. 

Starosta ( 23.12.2021): Bola podpísaná zmluva a daná na vklad do katastra. 
Starosta ( 23.2.2022): Vklad do katastra zapísaný. 

Záver: vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 

Uznesenie č.247/ 2021 schvaľuje 

 
Návrh  na uzavretie brány do areálu ZŠ z ulice Školskej 
Starosta ( 23.12.2021): Zatiaľ nezatvorená – v ZŠ sa neučí, je obmedzenie pohybu kvôli 
COVIDU a bo, by sťažený pohyb občanov na vyšetrenie k lekárovi, najmä starších.  
Starosta ( 23.2.2022): Nová brána nie je namontovaná, stará bránička je zatiaľ otvorená. 
 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č.256/ 2021 schvaľuje 

 

  Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu „Zlepšenie základnej technickej 
infraštruktúry v obci Sačurov“ 

- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-1 
- názov projektu: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ 
- predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 
obce a územnoplánovacou dokumentáciou, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených 
výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 
realizácie projektu 

Starosta ( 23.2.2022):  Podali sme žiadosť. Došla nám výzva na doplnenie žiadosti. 
Potrebujeme doložiť stavebné povolenie, podľa predpísaných termínov sme v časovej tiesni. 
 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.257/ 2021 schvaľuje 

  Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu „Sociálno–integračné centrum      
  Sačurov“. 

- kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78 
- názov projektu: „Sociálno – integračné centrum Sačurov“ 
 - predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 
obce a  územnoplánovacou dokumentáciou, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených 
výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 
realizácie  projektu 
Starosta ( 23.2.2022):  Podali sme žiadosť. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 261/ 2022 

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 23.02.2022        starosta obce 
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K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

Zubko: Na Hrune sme mali list od dcéry pani Vavrekovej – p.Bačovej ohľadom ohrozenia ich 
rod.domu sutinou so susednej zdevastovanej stavby. 
Starosta: Vlastníčka susednej stavby -  p.Koščová nedvíha telefón, starosta napíše list aby 
odstránila súčasný stav , lebo hrozí že sa ruina zrúti na dom p.Vavrekoevj. 
Zubko: chodia tu policajti ? 
Starosta: aktuálne  veľmi málo 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.262/ 2022 
 

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. 
 

                                                                                  Peter Barát 

Sačurov 23.02.2022 starosta obce 

 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM: Komisia  nezasadala  
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: nezasadali.  
Ing.Zubko – nezasadali. Zúčastnil sa výberu pracovníkov pre MOPS, boli vybratí 8 
pracovníci 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.263/ 2022 

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 23.02.2022  starosta obce 
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K bodu 6. Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2021 

Predniesla kontrolórka obce – p.Bundzáková. Viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.264/ 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

 A. berie na vedomie: 

1.) Správu o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2021 - viď príloha č.2 tejto zápisnice 

B. schvaľuje: 

1.) Správu o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2021 - viď príloha č.2 tejto zápisnice 
 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

                                                                                   Peter Barát 

Sačurov, 23.02.2022  starosta obce 

 

K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2021 

Predniesla kontrolórka obce  - p.Bundzáková. - viď príloha č. 3 tejto zápisnice 
 
                                     Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 265/ 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

       A. berie na vedomie 

1.) správu o kontrolnej činnosti za rok 2021– viď príloha č. 3 tejto zápisnice 

       B.schvaľuje 

1.) správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 – viď príloha č. 3 tejto zápisnice 

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

 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022        starosta obce  
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K bodu 8. Novelzácia VZN č.1/2016 – určenie termínu zápisu žiakov do 1.ročníka 
v šk.roku 2022/2023 
Starosta informoval, že zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2022/2023 bude dňa 5.apríla 
2022 o 14:00  hod ( utorok ) 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 266/ 2022 

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) Novelizáciu VZN 1/2016, ktorá určuje termín zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ 
v šk.roku 2022/2023 na deň 05.04.2022 o 14:00 hod. – viď príloha č.4 tejto zápisnice. 
 

B. schvaľuje: 
1) Novelizáciu VZN 1/2016, ktorá určuje termín zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ 
v šk.roku 2021/2022 na deň 05 .04.2022 o  14:00 hod. – viď príloha č.4 tejto 
zápisnice. 

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

 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022        starosta obce 

K bodu 9. 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. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 267 / 2022 

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) príloha č.7 ku VZN 2/2015  - viď príloha č.5 tejto zápisnice 

B. schvaľuje: 
            1) príloha č.7 ku VZN 2/2015  - viď príloha  č.5 tejto zápisnice  

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

 

         Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022                                                                               starosta obce 
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K bodu 10. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2021. 

Na zasadnutie zaslal dokument p.riaditeľka ZŠ – Mgr.Bančanská. Prečítal zást.starostu. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 268 / 2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. berie na vedomie: 
1) Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2021 – viď príloha 6.tejto zápisnice 
 

B. schvaľuje: 
1) Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2021 – viď príloha 6.tejto zápisnice 
 

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

 
 

   Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022                                                                       starosta obce 

 

K bodu 11. Úprava rozpočtu ZŠ  a obce  k 28.2.2022 

ZŠ požiadala o úpravu rozpočtu ZŠ ku 28.2.2022  
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 269 / 2022 

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 úpravu rozpočtu ZŠ k 28.2.2022  – viď príloha č.7 tejto zápisnice 

B. schvaľuje: 
            1) návrh na úpravu rozpočtu ZŠ k 28.2.2022 – viď príloha č.7 tejto zápisnice  

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

Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022                                                                                          starosta obce 
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K bodu 12. Rôzne 

Starosta: na zapojenie sa do projektu na  rekonštrukciu a výstavbu  určených ciest 
a chodníkov v obci je potrebné prijať nové uznesenie  
 
                                   Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 270 / 2022 

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: 
Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu „Zlepšenie základnej technickej 
infraštruktúry v obci Sačurov“ 
 

B. schvaľuje: 
 1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „ZLEPŠENIE  ZÁKLADNEJ  
     TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI SAČUROV“ realizovaného v rámci výzvy  
     OPLZ-PO6-SC611-2021-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom  
     rozvoja obce a územnoplánovacou dokumentáciou. 
 
  2.)  zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu  t.j. min 5% z celkových                        
     oprávnených výdavkov  

   3.)  zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu  
     realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

  

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

Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022                                                                                          starosta obce 

 Starosta: Na Ministerstve životného prostredia je vyhlásená výzva na zberné dvory. Pomohol 
by nám malý nakladací mechanizmus ( napr.UNC), čo sa týka stavebnej časti by nám veľmi 
pomohlo opláštenie jestvujúceho oceľového prístrešku na zbernom dvore a vyloženia časti 
terénu zberného dvora betónovými panelmi na ktoré by sme mohli umiestniť veľkoobjemové 
kontajnery. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 271 / 2022 

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 predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu s názvom „Zvýšenie kapacity 
zberného dvora v obci Sačurov“. 

B. schvaľuje:   
1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie kapacity 
zberného dvora v obci Sačurov“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-
2021-72 
2.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 12 500.- EUR ( podľa rozpočtu projektu ), t.j. min 5% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu vo výške 250.000.- EUR. 
3.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu 
obce  

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

Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022                                                                                          starosta obce 

 
Starosta ďalej informoval že naša obec mala za minulý rok vytriedenosť na úrovni 47,3%. 
Vytriedenosť nám znižujú zmiešané plasty, ktoré od nás nemá kto odoberať. 
Starosta ďalej informoval, že je potrebné pripraviť nové VZN na umiestňovanie herní a kasín 
na území obce Sačurov. Pripravíme návrh, vyvesíme ho a na budúcom zasadnutí OZ ho 
prejednáme. 
Starosta: V minulom roku sme schválili žiadosť spoločnosti AQUAMAN s.r.o.  na prenájom  
priestorov na prevádzkovanie lekárne v objekte bývalého obecného úradu. Táto spoločnosť 
doručila obci žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy  a zároveň sme dostali žiadosť 
spoločnosti De Sante s.r.o. o prenájom týchto priestorov na prevádzku lekárne. Táto 
spoločnosť chce zrekonštruovať tieto priestory a zároveň nás prosí o poskytnutie zľavy na 
prenájme. 
 
                               Uznesenie č. 272 / 2022 

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: 
Žiadosť spoločnosti De Sante s.r.o., Jenisejská 45A, Košice – mestská časť Nad 
jazerom 040 12 o prenájom nebytových priestorov na ul.Školská 385, ( bývalý obecný 
úrad ) za účelom prevádzky lekárne 
 

B.) schvaľuje: 
1.) Žiadosť spoločnosti De Sante s.r.o., Jenisejská 45A, Košice – mestská časť Nad 
jazerom 040 12 o prenájom nebytových priestorov na ul.Školská 385, ( bývalý obecný 
úrad ) za účelom prevádzky lekárne. 
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2.) Odpustenie nájmu tejto spoločnosti za priestory budúcej lekárne do 31.12.2025, za 
predpokladu  rekonštrukcie týchto priestorov.  

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

Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2022                                                                                          starosta obce 

Ďalej bola v bode Rôzne prejednaná žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o príspevok na 
umiestnenie občana našej obce Tomáš Bílý v dennom stacionári Svätého Júdu a Tadeáša 
v Humennom. Bolo dohodnuté, že starosta preskúma legislatívne možnosti takého príspevku. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.273/ 2022 

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 Prešov o príspevok na umiestnenie občana našej obce 
Tomáš Bílý v dennom stacionári Svätého Júdu a Tadeáša v Humennom. 

 

                                                                                      Peter Barát 

Sačurov 23.02.2022 starosta obce 

Starosta navrhuje odpredať obecný báger, ktorý už slúži v obci viac ako 10 rokov a zakúpiť 
iný zachovalejší kopací mechanizmus. Dal na tento starý báger vypracovať znalecký posudok. 
Cena starého bágra podľa znaleckého posudku je 11 642.- EUR. 

 
                                    Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
                                                  Uznesenie č.274/ 2022 

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 odpredaj- priamym predajom hnuteľného obecného majetku – bágra 
Caterpillar 438 C LRT. 
 

      B.Schvaľuje: 
             1.)  s c h v a ľ u j e  v zmysle § 9 ods. 2 písm. d) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva hnuteľného majetku obce priamym predajom 
a to: 
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 -predaj motorového vozidla – bagra zn. CATERPILLAR 438 C LRT,  

                                                          e.č. VT Z048 

 -za cenu najmenej vo výške 15 000,00 EUR 

  

 •u r č u j e   lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov o kúpu a to lehotu  15 dní 
odo dňa zverejnenia zámeru obce previesť hnuteľný majetok obce priamym predajom 

 
 

                                                                                     Peter Barát 

Sačurov 23.02.2022 starosta obce 

Starosta  navrhol vypracovať VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 
VZN bude vypracované a zverejnené na úradnej tabuli. Na najbližšom zasadnutí bude 
prejednané v obecnom zastupiteľstve. 
Starosta ďalej informoval, že VSD by mali v r. 2023 v celej obci vymieňať elektrické stĺpy 
a elektrické vedenie. Tiež by malo byť v rámci tohto projektu vymenené elektrické vedenie 
obecného verejného osvetlenia. 
Obec požiadala predsedu PSK o príspevok 5000.- EUR na organizáciu súťaže Sačurovský 
traktor. 
Starosta ďalej informoval, že je vyhlásená výzva, v rámci ktorej sa môžu čerpať prostriedky 
na rekonštrukciu ČOV. My máme na rekonštrukciu  ČOV vypracovanú projektovú 
dokumentáciu, požiadali sme o vydanie stavebného povolenia. 

Dňa 27.3.2022 sa uskutoční Sačurovská 15-tka. 
Zubko: Ako to bude s energiami ? 
Starosta: My na obecné odberné miesta máme troch dodávateľov : Innogy, VSE, Energie 2. 
S Innogy a VSE máme zazmluvnenú viazanosť, s Energie 2 nemáme viazanosť, títo nám 
zvýšili cenu o 120%. Zatiaľ je to únosné a nebudeme nútení napr. vypínať verejné osvetlenie. 
Dutkovič: Upozornil na zlé klopenie komunikácie na Jarkovej pri protipožiarnej nádrži 
potoka. 
 
K bodu 10)  Záver: 

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

Zapísal: M. Roman 
 

Overovatelia:        Baňasová                  ......................................... 

                     Romanová                .........................................                        Peter Barát 

                     starosta obce
  


