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Zápisnica  z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 5.05.2022. o 17:04 hod 

 

Prítomní: Starosta obce : Peter Barát 

      Poslanci : Ing.M.Roman, Mgr.K.Baňasová, MUDr. M.Romanová MPH,   

                      Ing.B.Zubko,  O.Begala,  J.Dutkovič, Mgr.I.Baran, M.Truchan,  

                      Ing.D.Capik – od  18:17 hod 

              Kontrolór:  p.R.Bundzáková,  

 

Ospravedlnení: p.M.Truchan 

Prizvaní: Ľ.Chomjaková , K. Kuliková 

 

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. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2021. / p. K. Kuliková  
 7. Vyhodnotenie  zámeru obce predať majetok obce priamym predajom-  
    "CATERPILLAR  438 C LRT" 
 8. Úprava rozpočtu ZŠ a obce 
 9. Rôzne. 
 10. 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 7 ,teda 
zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné. 

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

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

 

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

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

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

 



2 

 

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. 
Starosta ( 05.5.2022): Hasiči nám dali nesúhlasné stanovisko ku kolaudácii z dôvodu 
nezaizolovaného jedného hranola protipožiarnou doskou. Majú to prísť zaizolovať 
 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

 

 



3 

 

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.VladimíraKarchňáka. 
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. 
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. 
Starosta ( 05.5.2022): Riešime dané veci s bankami a exekútormi. Je to zložitý proces. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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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 
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. 
Starosta ( 05.5.2022): Prišla nám odpoveď, kde nám z čiastky 100 tis.eur  ponížili 
neoprávnené náklady na sumu 39 tis. Eur. Obec nesúhlasí aj s takouto čiastkou. Požiadali sme 
o nové verejné obstarávanie. 
 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.231/ 2021 schvaľuje: 

- návrh na odkúpenie 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 
Starosta ( 05.5.2022): žiadna odpoveď 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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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 bol by sťažený pohyb občanov na vyšetrenie k lekárovi, najmä starších.  
Starosta ( 23.2.2022): Nová brána nie je namontovaná, stará bránička je zatiaľ otvorená. 
Starosta ( 05.5.2022): Nová brána by mala byť namontovaná toho týždňa alebo na budúci 
týždeň. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

 

Uznesenie č.256/ 2021 schvaľuje 

 

 Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu „Zlepšenie základnej technickej 
infraštruktúry v obci Sačurov“ ( cesty a chodníky-Davidovská, Cintorínska, Školská ) 

- 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. 
Starosta ( 05.5.2022): Našu žiadosť sme stiahli a podali sme novú žiadosť do ďalšieho kola 
 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.257/ 2021 schvaľuje 

  Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu „Sociálno–integračné centrum      
  Sačurov“. ( modernizácia budovy s Políciou – zateplenie, fasáda, strecha  ) 

- 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. 
Starosta ( 05.5.2022):  Nemáme odpoveď 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č.271/ 2022 schvaľuje 

( opláštenie Zb.dvora a technika) 

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 
 
Starosta ( 5.5.2022):Žiadosť bola podaná. Zatiaľ nám neprišla odpoveď. Bolo podaných veľa 
žiadostí ale bola aj navýšená suma na projekty. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.272/ 2022 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. 
2.) Odpustenie nájmu tejto spoločnosti za priestory budúcej lekárne do 31.12.2025, za 
predpokladu rekonštrukcie týchto priestorov.) 
Starosta ( 5.5.2022): Spoločnosť začala s úpravou vonkajších priestorov. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.273/ 2022 berie na vedomie 

žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o príspevok na umiestnenie občana našej obce 
Tomáš Bílý v dennom stacionári Svätého Júdu a Tadeáša v Humennom. 
Starosta ( 5.5.2022): Dnes v rozprave 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.274/ 2022 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: 

 -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 

Starosta ( 5.5.2022): Dnes v rozprave 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 275/ 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 05.05.2022        starosta obce 

 

 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

Zubko: na chodníku oproti starému úradu medzi p.Kotranom a p.Kočišom je prepadnutý 
chodník. 
Starosta: K poškodeniu došlo pri rekonštrukcii domu p.Kočiša. Na budúci týždeň  to 
opravíme. 
Begala:  Družstevníci  zatarasili  niektoré poľné cesty. 
Starosta: Rozprával s nimi a upozorňoval ich na túto vec. Ak zatarasia jestvujúce poľné cesty, 
budú vytvorené nové cesty pomimo zátaras a ešte viac škôd na plodinách. 
Romanová: Pri moste cez Topľu je zasa skládka odpadu – trocha ďalej ako bola v minulosti. 
Starosta:  V spolupráci so správou ciest to pravidelne odpratávame. Obec poskytne 
pracovníkov a Správa ciest zabezpečí odvoz odpadu. Na budúci týždeň sme dohodnutý na 
odpratanie. 
Begala: Riešia sa rozobraté chodníky ul.Dlhá a ul.Školská? 
Starosta: Na ul.Dlhej sa dotyčný občan má napojiť na kanalizáciu. Na ul.Školskej mal 
dotyčný občan zaasfaltovať chodník, ale kvôli korone to nezrealizoval. 
Begala: Upozrnil na túlavé psy. 
Starosta: Ako sme už viackrát rozprávali, že obec má uzatovorenú zmluvu so spoločnosťou na 
odchyt psov. Odchyt jedného psa stojí obec 70€. Pravidelne sa stáva, že keď sa robí odchyt 
psov po obci, tak v tom čase ako by sa túlavé psy vytratili. Najviac psov sa odoberie z našej 
osady. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.276/ 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   05.05.2022        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, zasadajú na budúci týždeň, v pondelok. 
Ing.Zubko –  za KomisiuVVPaŽP: nezasadali 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.277/ 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 05.05.2022   starosta obce 

 
K bodu 6. Návrh textov,  ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2021.  

Predniesla p.Kuliková – viď príloha č.2 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.278/ 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 textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2021. – viď príloha č.2 

B. schvaľuje: 

1.) Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2021. – viď príloha č.2 
 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022   starosta obce 

 

K bodu 7. Vyhodnotenie  zámeru obce predať majetok obce priamym predajom- 
"CATERPILLAR 438 C LRT" 

Došli dve ponuky. Jedna na sumu 13.500.-, druhá 15.500.-  
 
                                  Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.279/ 2022 

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

       A.schvaľuje 

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 najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom a to:  
- predaj bágra zn. CATERPILLAR 438 C L*RT, e.č. VT Z048 
- nadobútateľovi: Lukáš Pulik Kováč, Zlatá Baňa 103, 082 52 Kokošovce 
- za kúpnu cenu : 15 500 .- EUR ( slovom pätnásťtisícpäťsto eur) 

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

 

                                                                                                             Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                  starosta obce                 

 



10 

 

18:17 – prišiel David Capik 
 
 
K bodu 8. .  Úprava rozpočtu ZŠ a obce 
 
Predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková – viď príloha č.3 tejto zápisnice 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 280/ 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) Oznámenie  úpravy rozpočtu ZŠ k 31.3.2022 - viď príloha č..4 tejto zápisnice. 
2) Návrh na úpravu rozpočtu obce  - viď príloha č.4 tejto zápisnice. 
 

B. schvaľuje: 
1) Úpravu rozpočtu  obce  - viď príloha č.4 tejto zápisnice.. 
 

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

 

 

                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 05.05.2022          starosta obce 

 

K bodu 9. Rôzne 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.281/ 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 realizáciu zateplenia a fasády budovy starého obecného úradu v sume cca 
20.000.- EUR na základe verejného obstavania. 
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B. schvaľuje: 

1.) Realizáciu zateplenia a fasády budovy starého obecného úradu v sume cca 20.000.- EUR na 
základe verejného obstarávania 

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

 

                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022  starosta obce 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.282/ 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 všeobecne záväzného nariadenia č. 1 / 2022 o podmienkach umiestňovania herní 
a kasín na území obce Sačurov – viď príloha č. 4 tejto zápisnice 

B. schvaľuje: 

1.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2022 o podmienkach umiestňovania herní a kasín na 
území obce Sačurov – viď príloha č. 4 tejto zápisnice. 

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

 

                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022  starosta obce 

V ďalšej rozprave v rámci bodu „Rôzne“ poslanci prijali  všeobecne záväzné nariadenie o 
poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.283 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 prispievať poberateľom dôchodku na stravu formou všeobecne záväzného nariadenia 

B. schvaľuje: 

1.) Návrh prispievať poberateľom dôchodku na stravu formou všeobecne záväzného nariadenia 

 
 
Hlasovanie:    za: 8 poslancov,   proti :  1  ,   zdržal sa: 0 
 

 

                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                         starosta  obce 

 

Ďalej prebiehala diskusia ohľadne textácie samotného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 
bolo označené ako VZN 2/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 
Poslanci diskutovali o výške príspevkov. 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.284 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 výšku príspevku 1,00.-EUR na osobu a odobraný obed pre dôchodcov s výškou 
dôchodku do 500.-EUR vrátane., 

B. neschvaľuje: 

1.) Návrh na výšku príspevku 1,00.-EUR na osobu a odobraný obed pre dôchodcov s výškou 
dôchodku do 500.-EUR vrátane 
 
 
Hlasovanie:    za: 3 poslanci (Roman, Zubko, Romanová),   proti :  1 (Baran) ,   zdržal sa: 4 
(Baňasová, Begala, Dutkovič, Capik) 
 

 

                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                           starosta  obce 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.285/ 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 výšku príspevku 1,00.-EUR na osobu a odobraný obed pre dôchodcov s výškou 
dôchodku do 500.-EUR vrátane a 0,50.-EUR na osobu a odobraný obed pre dôchodcov 
s výškou dôchodku nad 500.- EUR,  

B. schvaľuje: 

1.) Návrh na výšku príspevku 1,00.-EUR na osobu a odobraný obed pre dôchodcov s výškou 
dôchodku do 500.-EUR vrátane a 0,50.-EUR na osobu a odobraný obed pre dôchodcov 
s výškou dôchodku nad 500.- EUR, v zmysle predpisov VZN 2/2022 o poskytovaní príspevku 
na stravovanie pre dôchodcov – viď príloha č. 5 tejto zápisnice 
 
 
Hlasovanie:    za: 4 poslanci (Baňasová, Capik, Dutkovič, Begala),   proti :  1 (Baran) ,   
zdržal sa: 3 (Roman, Zubko, Romanová) 
 

 

                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                            starosta obce 

 

Ďalej bola v rámci bodu “Rôzne“ prerokovaná žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov 
o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára Domu sv.Júdu Tadeáša 
pre rok 2022. V tomto neziskovom, sociálnom zariadení je umiestnený občan našej obce 
p.Bilý Tomáš 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.286/2022 

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 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 
denného stacionára Domu sv.Júdu Tadeáša pre rok 2022. 
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B. schvaľuje: 

1.)  jednorázový finančný príspevok 300.- EUR Gréckokatolíckej charite Prešov na prevádzku 
denného stacionára Domu sv.Júdu Tadeáša pre rok 2022 
 
Hlasovanie:    za: 8 poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

                                                                                          Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                            starosta obce 

Prerokovaný bol tiež návrh na uzavretie Zmluvy o platení časti úhrady za poskytovanie 
sociálnych služieb č. 3/2021 uzatvorenej v zmysle § 73 ods.11 zákona č.448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov a ust.§51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Vranov nad Topľou č.168/2019 
a Dodatok č. 2 k tejto zmluve.  V tomto zariadení je umiestnený občan Ján Klacik s trvalým 
pobytom na území obce Sačurov  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.287/2022 

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 uzavretie Zmluvy o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnych služieb č. 
3/2021 uzatvorenej v zmysle § 73 ods.11 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v znení zmien a doplnkov a ust.§51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a VZN Mesta Vranov nad Topľou č.168/2019 a Dodatok č. 2 k tejto 
zmluve.   

B. neschvaľuje: 

návrh na uzavretie Zmluvy o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnych služieb č. 
3/2021 uzatvorenej v zmysle § 73 ods.11 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v znení zmien a doplnkov a ust.§51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a VZN Mesta Vranov nad Topľou č.168/2019 a Dodatok č. 2 k tejto 
zmluve.   
 
Hlasovanie:    za: 0 poslancov,   proti :  7  ,   zdržal sa: 1 (Begala) 
 

 

                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                          starosta obce 
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Ďalej sa poslanci zaoberali ponukou súkromnej spoločnosti na elektronickú  úradnú tabuľu 
s možnosťou zobrazovania obecnej web-stránky v sume cca 10.000.- EUR 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.288/ 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.) Ponuku súkromnej spoločnosti na inštaláciu elektronickej úradnej tabule. 

B. neschvaľuje: 

1.) Ponuku súkromnej spoločnosti na inštaláciu elektronickej úradnej tabule 
 
Hlasovanie:    za: 0 poslancov,   proti :  7  ,   zdržal sa: 1 (Roman) 

 

 

                                                                                                Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                                starosta obce 

Starosta ďalej navrhol zastupiteľstvu obstaranie novšieho bágra do vlastníctva obce po predaji 
terajšieho, ako to už spomínal pri návrhu odpredať starý stroj. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.289/ 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 zakúpenie bágra v hodnote do 40.000.- EUR na základe verejného obstarávania 

B. neschvaľuje: 

1.) Zakúpenie bágra v hodnote do 40.000.- EUR na základe verejného obstarávania 
 
Hlasovanie:    za: 8 poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 

 

                                                                                                   Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                                starosta obce 
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Starosta ďalej informoval poslancov: 
- teraz v nedeľu , 8.5.2022 bude v KD slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Vystúpia 

deti z MŠ a folklórna skupina Stropkoviani 
- Deň detí plánujeme na nedeľu 5.6.2022 
- 2-3.júla tohto roku plánujeme cezhraničnú spoluprácu, ktorá by sa mala v tomto roku 

uskutočniť v našej obci.  
-  30.7.2022 ja naplánovaný Sačurovský traktor 

p.Bundzáková: Rieši operátor internetový rozvod v obci ? 
Starosta: Nie, zmenilo sa vedenie v spoločnosti Tcom a operátor zastavil investičné 
akcie. 
 

Poslanci sa zaoberali aj dostavbou obecnej  komunikácie v časti ulice Staničná od p.Staška po 
p.Kuľhu. Uloženie dažďovej kanalizácie, makadamový podsyp a asfalt. 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č.290/ 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 realizáciu obecnej komunikácie ( dažďová kanalizácia, makadam, asfalt ) v časti 
ulice Staničná  na základe verejného obstarávania. 
 
 
B. schvaľuje: 

1.) Realizáciu obecnej komunikácie ( dažďová kanalizácia, makadam, asfalt ) v časti ulice 
Staničná  na základe verejného obstarávania 
 
Hlasovanie:    za: 8 poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 

 

 

                                                                                         Peter Barát 

Sačurov, 05.05.2022                                                                           starosta obce 

 
 

 

 



17 

 

K bodu 10)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie 
o 20:11 hod. Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia   

 

Zapísal:    M.Roman 

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

                      Dutkovič .............................                                           Peter Barát 

           starosta obce  


