Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Sačurov,
konaného dňa 20.2. 2020
Prítomní: Starosta obce : Peter Barát
Poslanci : Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala, Ing. M.Roman,
MUDr. M.Romanová MPH, Ing. B. Zubko, Ing.D.Capik
p. M.Truchan,
Ospravedlnení : p.Dutkovič
Neprítomný :

Mgr.I.Baran

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. Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2019 ( kontrolórka obce)
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 ( kontrolórka obce )
8. Novelizácia VZN č.1/2016 – určenie termínu zápisu žiakov do 1.ročníka v šk.roku
2020/2021
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 MŠ a ZŠ za rok 2019.
11. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.1.2020
12. Organizačné zabezpečenie XXV.ročníka „Sačurovskej 15“ a XIV.ročníka Memoriálu
H.Slukovej ( starosta obce)
13. Rôzne
14. 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.
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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: Capik, Baňasová
Návrhová komisia: Zubko, Begala, Romanová
Zapisovateľ: Bálintová
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0 ,
K bodu 3. Informácia o plnení 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: Máme list od majetkovej komisie Arcibiskupského úradu KE. Ich posudok je vypracovaný
na sumu 17.500.- EUR. Majetková komsia AB stanovuje kúpnu sumu na budovu Svadobky na
12.320.- EUR. Starosta z finančných dôvodov navrhol zatiaľ uzatvoriť s Arcibiskupským úradom
dlhodobú nájomnú zmluvu s predkupným právom na budovu v sume 12.320.- EUR. V prípade, že to
umožní finančná situácia obce, dôjde ku samotnému odkúpeniu budovy, napr. koncom tohto roka
alebo v budúcom roku.

Záver: uznesenie je v štádiu plnenia
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 103 / 2020
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 uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy s Arcibiskupským úradom
Košice Rímskokatolíckej cirkvi s predkupným právom na budovu Svadobky v sume
12.320.- EUR.
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B. schvaľuje:
1) Návrh na uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy s Arcibiskupským úradom Košice
Rímskokatolíckej cirkvi s predkupným právom na budovu Svadobky v sume 12.320.- EUR.

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

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020

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.
Zabetónovala sa podlahová betónová doska, urobili sa ležaté rozvody kanalizácie. Stavebný
materiál v hodnote cca 8.000.- 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: Momentálne je zabetónovaný železobetónový veniec a začneme s realizáciou strechy.

Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č. 57 / 2019 ( súvisí s uznesením 102/2019). 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.
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
Starosta: Momentálne prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia
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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: 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
Starosta: Bola vyhlásená obchodná verejná súťaž. Prihlásil sa jeden uchádzač – p.I.Baran,
ktorý v súťaži uspel. Následne bude uzatvorená kúpna zmluva a vklad do katastra.
Záver: vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení
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.
Starosta: Bola podaná žiadosť na VSE. Starosta rozprával s niektorými vlastníkmi pozemkov.
Iba včera sme dostali geo-plán. Obec musí dať urobiť posudok na cenu m2 a až potom môže
jednať s vlastníkmi, aby sa vedelo o aké sumy ide.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 104/ 2020
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
starosta obce

Sačurov, 21.2.2020
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K bodu 4. Interpelácia poslancov OZ
O.Begala: Navrhol vyčistiť „vodopád“ na potoku od nánosov smetia.
Starosta: Minulý týždeň bol vyčistený komplet potok od hlavnej cesty až po p.G.Danka.
Kontinuálne to čistíme ale potok to stále ihneď zanáša neporiadkom a odpadkami.
R.Bundzáková: Na pozemku na ulici Toplianskej ( v minulosti tam stál dom s tabuľou
„Alpa“) je tak isto veľa odpadkov a smetia.
B.Zubko: Na starom OÚ nefunguje bojler.
Starosta: Bojler je nový , nefungoval, bol reklamovaný, už je v prevádzke.
D.Capik: Najmä seniorov trápila v januári poľadovica, môžeme kúpiť rozmetadlo soli?
Starosta: Rozmetadlo soli máme, za tri dni poľadovice sa nasolili v obci cesty s 2,5 tony soli.
Je pravda, že v začiatkom poľadovice ( 1-2 dni) sme cesty neposypávali, kvôli šetreniu ciest,
ale keď poľadovica neustúpila , začalo sa posypávať.
D.Capik: Je podaný návrh na zvýšenie poplatku za delegovanú osobu vo futbalovej súťaži.
Pre náš ŠK to navýši náklady na sezónu zhruba o 1000.-EUR.
Tak isto petičná komisia začala ďalší pokus o petíciu na obnovenie dopravy na železničnej
trati Vranov n/T – Trebišov.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 105 / 2020
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, 20.2.2020

starosta obce

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM : Komisia nezasadala
Ing.Zubko - za KomisiuVVPaŽP: Komisia nezasadala
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia zasadala v januári 2020 a venovala sa plánu
činnosti.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 106 / 2020
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
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020

K bodu 6.Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2019
Predniesla p.kontrolórka obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 107 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
B. berie na vedomie:
1) Správu kontrolórky o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2020 – viď príloha 2 tejto
zápisnice
B. schvaľuje:
1) Správu kontrolórky o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2020 – viď príloha 2 tejto zápisnice.

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

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020
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K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
Predniesla pani kontrolórka.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 108 / 2020
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 2019 – viď príloha č.3 tejto zápisnice.
B. schvaľuje:
1) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 – viď príloha č.3 tejto zápisnice.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0
Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020

K bodu 8. Novelzácia VZN č.1/2016 – určenie termínu zápisu žiakov do 1.ročníka
v šk.roku 2020/2021
Starosta informoval, že s vedením ZŠ a MŠ bol dohodnutý termín zápisu žiakov do 1.ročníka
na deň 1.4.2020 o 14:00 hod
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 109 / 2020
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 2020/2021 na deň 1.4.2020 o 14:00 – 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 2020/2021 na deň 1.4.2020 o 14:00 – viď príloha č.4 tejto zápisnice.
Hlasovanie: za:

7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020
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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.
M.Roman predniesol návrh prílohy č.4 ku predmetnému VZN. V zmysle jednaní v r.2019
s vedením školy bola v prílohe č.4 navýšená dotácia obce na Školský klub detí a zariadenie
školského stravovania zo 78.000.- EUR v roku 2019 na 85.000.- EUR v roku 2020. Tak isto
sa oproti minulému roku mení dotácia pre MŠ, nakoľko bol zmenený koeficient na žiaka ako
aj počet žiakov MŠ. Dotácia pre CVČ ostáva na nezmenenej úrovni

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 110 / 2020
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.5 ku VZN 2/2015 - viď príloha č.5 tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) príloha č.5 ku VZN 2/2015 - viď príloha č.5 tejto zápisnice
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020

K bodu 10. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2019
Zástupca starostu prečítal doručený dokument za ZŠ, za MŠ predniesla riaditeľka MŠ
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 111 / 2020
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 2019 – viď príloha 6.tejto zápisnice
2) Správu o výsledkoch hospodárenia MŠ za rok 2019 - viď príloha 7.tejto zápisnice
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B. schvaľuje:
1) Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2019 – viď príloha 6.tejto zápisnice
2) Správu o výsledkoch hospodárenia MŠ za rok 2019 - viď príloha 7.tejto zápisnice

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020
K bodu 11. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.1.2020

Predniesol zástupca starostu obce. Ide o zmeny rozpočtu obce v časti „normatívy“ a
„nenormatívy“. Úprava rozpočtu tvorí prílohu č.8 tejto zápisnice

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 112 / 2020
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 31.1.2020 – viď príloha č.8 tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) návrh na úpravu rozpočtu ZŠ k 31.1.2020 – viď príloha č.8 tejto zápisnice
Hlasovanie: za:

7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020

K bodu 12. Organizačné zabezpečenie XXV.ročníka „Sačurovskej 15“ a XIV.ročníka
Memoriálu H.Slukovej ( starosta obce)
Predniesol starosta. Organizačné zabezpečenie bude takmer rovnaké ako v predchádzajúcom
ročníku. Všetci organizátori budú o svojej úlohe vopred a včas informovaní.
K bodu 13) Rôzne:
Diskusiu v rámci tohto bodu otvoril starosta informáciou pre poslancov, že obec podala
žiadosť cez Štátnu ochranu prírody o dotáciu do 5.000.-EUR na výsadbu drevín .
Tak isto obec žiadala o dotáciu na elektroinštaláciu do veľkej a malej telocvične.
Starosta ďalej prečítal žiadosť Mgr. Martina Hrica o odkúpenie pozemku. Jedná sa o parcelu
č.461/8, LV 1046 o výmere 19m2, ktorá má trojuholníkový tvar a je situovaná na okraji jeho
parcely v susedstve s obecnou cestou – viď príloha č.9 tejto zápisnice. Starosta navrhol
9

vyhovieť tejto žiadosti a odpredať túto parcelu v cene podľa znaleckého posudku 3,32.EUR/m2
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 113 / 2020
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 Mgr. Martina Hrica o odkúpenie parcely č.461/8, LV 1046 – viď príloha č.9
tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) žiadosť Mgr. Martina Hrica o odkúpenie parcely č.461/8, LV 1046, v cene 3,32 .- EUR/m2
– viď príloha č.9 tejto zápisnice

Hlasovanie: za:

7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020

Ďalej v rámci bodu „Rôzne“ prečítal zástupca starostu Správu nezávislého auditora
z overovania účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.1.2018 obce Sačurov,
v ktorej audítor uviedol, že „ informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe
zostavenej za rok 2018 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok“. Táto
„Správa“ tvorí prílohu č.10 tejto zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 114 / 2020
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 nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a konsolidovanej
výročnej správy k 31.1.2018 obce Sačurov – viď príloha č.10 tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a konsolidovanej
výročnej správy k 31.1.2018 obce Sačurov – viď príloha č.10 tejto zápisnice
Hlasovanie: za:

7 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 20.2.2020
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V ďalšom rokovaní bodu “rôzne“ starosta prečítal poslancom list od Mesta Košice ( viď
príloha č. 11 tejto zápisnice),v ktorom ponúka našej obci odkúpenie akcií Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s.. Za akciu ponúkajú cenu 3,35.- EUR. Obes Sačurov vlastní
11.757 akcií tejto spoločnosti a za posledných 10 rokov dostala vyplatené dividendy iba raz –
v roku 2018 cca 4.000.- EUR. Poslanci požiadali starostu prejednať túto problematiku
s ostatnými obcami nášho mikroregiónu.
Starosta ďalej informoval poslancov, že v dňoch 4.-5.7.2020 bude ďalšie kolo cezhraničnej
spolupráce obcí Rozsochy, Sačurov a Pisarowce a tentokrát bude hostiteľom naša obec.
Program začína príchodom delegácie z Pisarowiec a príchodom autobusu z ČR v sobotu
popoludní. Večer prichystáme hosťom program v Kultúrnom dome. V nedeľu po sv.omši
prebehne futbalový turnaj na našom ihrisku, po ktorom bude vyhodnotenie s posedením opäť
v Kultúrnom dome. Večer odchádzajú naši hostia do Pisarowiec a hostia z Rozsoch
odchádzajú až v pondelok ráno.
Starosta tiež informoval, že v obci sa nainštalovalo 7 kamier v rámci projektu a 2 kamery
naviac sme zaplatili z vlastných prostriedkov(ul.Davidovská). Všetky kamery budú prenášať
obraz okrem obecného úradu aj na obvodné oddelenie PZ vo Vranove n/T.
Starosta ďalej informoval poslancov o prípadnej vízii odkúpenia rodinných domov pána Peka
a Velčkových na Dargovskej ulici. V prípade, ak by došlo k samotnému odkúpeniu, tak
parcely by mohli byť využité na rozšírenie dvora drobnej prevádzkarne, prípadne vytvorenie
priestoru na vstup do budúcej možnej ulice v súlade s územným plánom.
Došlo tiež ku zmene zmluvy s Vranovským útulkom na odchyt túlavých psov v obci. Nová
zmluva je stanovená na sumu 60 EUR za odchyt jedného psa.
Starosta tiež informoval poslancov, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia vnútorných
priestorov objektu drobnej prevádzkarne na Dargovskej ulici, kde boli obnovené omietky (
v niektorých častiach bolo nevyhnutné vyspraviť steny novou obmurovkou), podlahy, stropy,
boli opravené defekty strechy a urobené nové sociálne zariadenia. Po dokončení rekonštrukcie
by sa mali všetci pracovníci VPP presunúť z požiarnej zbrojnice do týchto vynovených
priestorov a objekt požiarnej zbrojnice by plne slúžil svojmu pôvodnému poslaniu. Starosta
premietol poslancom rozsiahlu fotodokumentáciu z prebiehajúcej rekonštrukcie drobnej
prevádzkarne.
Begala: navrhol osadiť v kultúrnom dome prebaľovací pult do WC pre imobilného.
Starosta: súhlas.
Baňasová: informovala sa o možnosti obstaranie nových stolov do kult. domu
Starosta: súhlas, najlepšie by boli skladacie. 1 stôl stojí približne 100.- EUR, teda je to
otázkou financií ( ako všetko obstarávanie)
Romanová: informovala sa na starostlivosť o seniorov.
Starosta: Asi bude zatvorený denný stacionár na starej Gréckokatolíckej fare, nakoľko obec
Sečovská Polianka neschválila žiadne finančné prostriedky na podporu jeho prevádzky.
K bodu 14) Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia o 20:15 hod
Zapísal:Ing.M.Roman
Overovatelia:

David Capik

..............................

Katarína Baňasová

...............................

Peter Barát
starosta obce
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