
 
                                                         Zápisnica  

  zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 23.02. 2017    

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci :  p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, p. D. Demeter, p. J. Dutkovič,  

                   Mgr. M. Hric, p. A. Kozáková, Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, p. M. Truchan 

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce ,  Mgr. M. Bančanská – riaditeľka ZŠ 

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. Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, správu škodovej a likvidačnej  komisie.  
   7.  Zhodnotenie kontrolnej činnosti  v roku 2016.  
   8.   a) 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.  
        b)  Prerokovanie platnosti  VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného 
        zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ  na čiastočnú úhradu nákladov v škole,  
        spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.  
   9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  
        v  šk. roku 2017/2018. 
10.   Úprava rozpočtu obce – Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2017.  
11.  Organizačné zabezpečenie XXII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka  
       Memoriálu H. Slukovej.  
11. Rôzne. 
12. Záver.  
 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov 
obecného zastupiteľstva, kontrolórku obce p. R. Bundzákovú  a riaditeľku školy            
Mgr. M. Bančanskú. 
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 9, teda zasadnutie  
OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uznášania schopné. 
 
Návrh  programu zasadnutia: 
 
Starosta obce predložil návrh programu  zasadnutia  OZ, ktorí poslanci schválili.  
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 



 
Overovatelia zápisnice: Ing. M. Roman, p. O Begala                                                                                                                            
Návrhová komisia: Mgr. M. Hric, p. D. Demeter, p. M. Truchan 

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
Predložil starosta obce 
 
Uznesenie č. 108 / 2015 / B  žiada: 
1)  Starostu obce o predloženie ponuky na odkúpenie pozemku pod zberným dvorom vo 
vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, parcely č. 1090/16 vo výmere 41m2 . 
Záver:  uznesenie  nesplnené, starosta  pre pracovnú vyťaženosť danú úlohu neriešil. 
Podľa vyjadrenia geodeta Ing. Sotákovej v geometrickom pláne nastal posun, a tak nie sú 
presne určené hranice zberného dvora a časť pozemku , ktorú chce obec odkúpiť.  

 
Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada: 
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov. 
Záver: Uznesenie v dobe plnenia, možnosť splnenia až v jarných mesiacoch. 
 
Uznesenie č. 164 / 2016/ C žiada: 
Skontrolovať napojenie občanov obce Sačurov na verejnú kanalizáciu.  
Záver: Kontrola napojenia občanov na verejnú kanalizáciu bude zrealizovaná až v jarných 
mesiacoch. 
 
Uznesenie č. 182 / 2016 /C. ukladá: 
 1) Škodovej a likvidačnej komisii predložiť správu o vyradení a likvidácií vyradeného 
majetku na najbližšie zasadnutie OZ v roku  2017. 
Záver: Správa o vyradení a likvidácií vyradeného majetku  je bodom  jednania dnešného 
OZ. 

 
p. R. Bundzáková žiadala  informáciu ako sa plní  uznesenie  č.122/20116 – splácanie 
finančnej pohľadávky p. Nanárovej za unimobunku a uznesenie č. 140/2016 – doriešenie 
zavlažovacieho systému na ihrisku ŠK.  
Starosta obce: Pohľadávka p. Nanárovej sa plní nepravidelne. Je splatené 270 € (9x30€)zo 
sumy 1 000 €. O znížení pohľadávky bude  OZ  rokovať pri pravidelnom splácaní alebo 
splatení 50% z určenej sumy.   
Zavlažovanie ihriska sa nedoriešilo, nakoľko obci nebola predložená ponuka, ktorá by bola 
pre obec finančne  výhodná. Slovenský futbalový zväz vyhlasuje výzvu na rekonštrukciu 
a obnovu futbalových ihrísk. Starosta obce v tejto súvislosti predložil návrh, aby sa 
vypracoval projekt, ktorý bude   následné podaný  so  žiadosťou o finančnú dotáciu 
s minimálnou spoluúčasťou obce vo výške 25%. 
Po rozprave poslanci OZ návrh odsúhlasili. 

 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 



Uznesenie č. 187 / 2017 
 
 
 
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.  
2)  Návrh na vypracovanie  projektu, a  následné podanie  žiadosti o finančnú dotáciu 
s minimálnou spoluúčasťou obce vo výške 25% na rekonštrukciu areálu ihriska, ako aj 
budovy ŠK  na Slovenský futbalový zväz. 
B. schvaľuje: 
1) Vypracovanie  projektu, a  následné podanie  žiadosti o finančnú dotáciu s minimálnou 
spoluúčasťou obce vo výške 25% na rekonštrukciu areálu ihriska, ako aj budovy  ŠK Sačurov 
na Slovenský futbalový zväz. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
   
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 23.02.2017                                                                               starosta obce     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
 
p. O. Begala: vzniesol požiadavku na starostu obce, kedy príde likvidátor z poisťovne, aby sa 
mohli odstrániť následky poškodeného altánku pri Kultúrnom dome. 
- ďalšou požiadavkou bolo, umiestniť na chodby v KD upozornenia na Zákaz fajčenia, a pri 
vstupe do budovy viac popolníkov. 
Starosta obce odpovedal, že poistná udalosť bola nahlásená, ale likvidátor si vyžiadal 
rozpočet na opravu alebo výstavbu nového altánku, z ktorého bude vyplatená iba časť sumy. 
Rozdiel zaplatí majiteľ prevádzky, kde sa udalosť stala. 
Na druhú otázku starosta obce odpovedal, že tabuľky na zákaz sa v chodbách umiestnia, a pri 
vchode je jeden popolník, a namontuje sa aj druhý. 
Ing. B. Zubko: predložil pripomienku či sa zlepší signál Orange po výstavbe vysielača. 
Taktiež sa informoval, či sa zlepšila spolupráca s Políciou v obci, a či sa už starosta stretol so 
splnomocnencom vlády  p. Ábelom Ravaszom. 
Odpovedal starosta obce, že po rozhovore s majiteľom bolo podané stanovisko, že po 
výstavbe vysielača  oslovia operátorov, ktorý z nich bude mať záujem o zlepšenie signálu. 
Spolupráca s Políciou sa zlepšila, a vychádzajú obci v ústrety. So splnomocnencom vlády pre 
rómske komunity p. Ravaszom sa starosta obce ešte nestretol pre jeho pracovnú 
zaneprázdnenosť.  

            Mgr. M. Hric: informoval OZ, že 17.02.2017 boli vyhlásené projekty z Ministerstva vnútra 
SR na terénnu sociálnu prácu v SKC, a požiadal o informáciu, či sa obec do projektu zapojí. 



Odpovedal starosta obce:  že sa  o danej situácii je informovaný. Obec má záujem o TSP,   
a  už podala žiadosť  na schválenie  projektu, ktorý by mal trvať 4 roky, s predpokladom až na 
7 rokov. Ak to bude aktuálne, vyhlásia sa výzvy na obsadenie miest. 
 -    Ďalšou žiadosťou bolo, aby sa v jarných mesiacoch dal opraviť chodník pred rodinným 
domom občana p. Hubeného, ktorý  ho ešte v jeseni poškodil. Náklady za opravu dať 
preplatiť menovanému občanovi. 
Starosta obce: odpovedal, že rozprával s p. Hubeným, ktorý sľúbil , že chodník v jari opraví 
na vlastné náklady.  

- Ďalšie upozornenie sa týkalo iskrenia elektrického vedenia v telocvični ZŠ. 
Odpovedal starosta obce: bol oslovený podnikateľ p. M. Truchan , ktorý sa vyjadril, že na 
opravu je potrebný rebrík alebo lešenie. Ak sa zabezpečí, chyba na vedení  sa opraví. 
p. Ľ. Bereščíková: požiadala starostu obce, aby sa pred hlásením oznamov vo verejnom 
rozhlase  dlhšie hrala hudba, pretože nie všetci občania si stihnú otvoriť okna a vypočuť 
oznamy.  
Odpovedal starosta obce:  Danú situáciu budeme na obecnom úrade sledovať, a hlásenie 
oznamov sa pozmení tak, aby sa vyšlo v ústrety občanom. 

 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 188 / 2017 

 
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, 23.02.2017                                                                           starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Predložili predsedovia komisií. 
 
Komisia výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: nezasadala, ale 
už má podnet na riešenie sťažností. Zasadnutie komisie sa uskutoční vo štvrtok 02.03.2017.  
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala. 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : nezasadala, ale organizačne zabezpečila na 
deň 18.03.2017  stolnotenisový  turnaj v telocvični ZŠ.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
 Uznesenie č. 189 / 2017 

 



 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Informácie o činností jednotlivých komisií.   
 
                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                            starosta obce 
__________________________________________________________________________  
 
K bodu 6. Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, správa škodovej a likvidačnej  komisie. 
Správu o výsledkoch a priebehu inventarizácie predložil starosta obce. Dôvodová správa 
škodovej a likvidačnej komisie je súčasťou zápisnice. 
 
K   01.01.2017 je hodnota 
Dlhodobého majetku  
 obstarávacia cena: 6 850 756,72, oprávky:2 132 980, 23, zostatková cena:     4 717 776,49 €                                                                 
Drobného majetku                                                                                      152 163,51 €                 
Ostatného majetku                                                                                      117 673,30 €             
Spolu:                                                                                                       4 987 613,20 €             
 
Návrh na vyradenie k 23.02.2017                                           
 Dlhodobého majetku                                           3 991,56 €                                       
Drobného majetku                                                8 911,35 €                                            
Ostatného majetku                                                4 984,61 €                                            
 Hodnota  vyradeného majetku                           17 887,52 €                                         
                                                                                                                                                                                                                        
Hodnota majetku po 23.02.2017 
Dlhodobého majetku                                        4 713 784,93 € 
Drobného majetku                                                 152 163,51 € 
Ostatného majetku                                               112 688,69 € 
 Hodnota   majetku obce                                  4  969 725,70 € 
 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 190 / 2017 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods.4 písm. a, b)zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1)  Správu o výsledkoch a priebehu inventarizácie k 31.12.2016 
2)  Dôvodovú správu  škodovej a likvidačnej komisie 
B. schvaľuje: 
1)  Výsledky inventarizácie a odpis vyradeného majetku k 23.02.2017 vo výške  17 887,52 € 



2)  Vyradený majetok odfotiť a vyvesiť na obecnú tabuľu s možnosťou odpredaja ( na 
súčiastky) vo forme dražby.  
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                              starosta obce 

 
 
K bodu 7.  Zhodnotenie kontrolnej činnosti  v roku 2016 
 
Správu o  kontrolnej činnosti za rok 2016  predložila kontrolórka obce p. R. Bundzáková. 
Materiál je  spracovaný písomne, a je súčasťou zápisnice.  
 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 191 / 2017 

 
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) Zhodnotenie kontrolnej činnosti  v roku 2016 
B. schvaľuje : 
1)  Zhodnotenie kontrolnej činnosti za  rok 2016 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                                starosta obce 

 
K bodu 8.  a) 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.  
 b)  Prerokovanie platnosti  VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného zástupcu 
žiaka ZŠ, dieťaťa MŠ  na čiastočnú úhradu nákladov v škole,  spojených so stravovaním 
v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠD. 
Predložil starosta obce p. P. Barát. 
 
Po prerokovaní VZN č. 3/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu na žiaka ZŠ a MŠ 
spojenú so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD poslanci OZ rozhodli, že sa 
príspevok v roku 2017 nebude zvyšovať. 
Po rozprave sa poslanci OZ uzniesli na závere, aby sa dotácie pre  CVČ  nezvyšovali, a v roku 
2017 ostala výška príspevku obce vo výške  55,00 € na žiaka. 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 192 / 2017 

 



Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie : 
1)  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.  
b)  VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka ZŠ, dieťaťa MŠ  na 
čiastočnú úhradu nákladov v škole, spojených  so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ 
a pobytom v ŠKD. 
B. schvaľuje: 
1)  Dotáciu obce na žiaka CVČ v roku 2017 ponechať vo výške  55,00 € v zmysle 
schválených podmienok VZN č. 3/2015. 
2) Nezvyšovať výšku príspevku zákonného zástupcu na žiaka ZŠ a MŠ spojenú so 
stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD  v roku 2017. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                    starosta obce 

 
K bodu 9. Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  
 v  šk. roku 2017/2018. 
Predložil starosta obce p. P. Barát.  
OZ určuje termín zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Sačurove na školský rok 
2017/2018 na deň: 5. apríl  2017  o 14,00 hodine v budove ZŠ. 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 193 / 2017 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Novelizáciu VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka  v  šk. roku 
2017/2018 na ZŠ v Sačurove. 
B. schvaľuje: 
1)  Termín zápisu detí do Základnej školy v Sačurove na školský rok 2017/2018  na  5. apríl 
2017  o 14,00 hodine v budove ZŠ. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   
 
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                    starosta obce 

K bodu 10.  Úprava  rozpočtu obce – rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2017. 



Riaditeľka ZŠ Mgr. M. Bančanská oboznámila poslancov OZ o rozpise finančných 
prostriedkov ZŠ na rok 2017. Na základe uvedených informácií sa rozpočet obce a ZŠ 
upravoval v príjmovej aj výdajovej časti. Úpravy rozpočtov sú prílohou zápisnice.  
Poslanci OZ vyjadrili požiadavku zapracovať do rozpočtu školy opravu asfaltového koberca 
pred budovou ZŠ. Požiadali starostu obce, aby dal  vypracovať cenové ponuky na 
zrealizovanie tejto zákazky.   
 Na vznesené otázky poslancov, načo budú použité finančné prostriedky v kolónke údržba 
odpovedala riaditeľka školy Mgr. M. Bančanská. Finančné prostriedky sa použijú na 
interiérové vybavenie tried –dielne, chemickej a fyzikálnej, výmenu svietidiel a  podlahových 
krytín.  Vedenie ZŠ by privítalo navýšenie originálnych finančných  prostriedkov od obce pre 
ŠKD a ŠJ, nakoľko je potrebné zmodernizovať aj vybavenie ŠJ a opraviť elektrické vedenie. 
Po rozprave poslanci OZ  úpravy v rozpočte obce  schválili. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 194 / 2017 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1)Úpravu  rozpočtu  ZŠ na rok 2017. 
B. schvaľuje:  
1) Predloženú úpravu  rozpočtu  ZŠ  no rok 2017 na základe určených normatívnych 
finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0                  
        
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                             starosta obce 

 
K bodu 11.  Organizačné zabezpečenie XXII. ro čníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka  
 Memoriálu H. Slukovej.  
Predložil starosta obce p. P. Barát.                                                                                                                     
Organizačné zabezpečenie športovej akcie ,,Sačurovská 15“ bolo spracované písomne            
a  doplnené o všetky navrhované zmeny. Všetci poslanci OZ, organizačný štáb, pracovníci 
OcÚ, členovia komisií, zamestnanci ZŠ a MŠ v Sačurove majú určené  úlohy, za ktoré budú 
zodpovedať. Zraz je 19.03.2017 o 11,00 hodine,  a po skončení akcie sa uskutoční 
vyhodnotenie v budove obecného úradu.  

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 195 / 2017 

 
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) Organizačné zabezpečenie XXII. ročníka ,,Sačurovskej 15“ a XI. ročníka Memoriálu  
     H. Slukovej 
 
B. schvaľuje: 



1) Organizačné zabezpečenie XXII. ročníka ,,Sačurovskej 15“ a XI. ročníka Memoriálu  
     H. Slukovej 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                            starosta obce 

 
 
K bodu 12. Rôzne: 

a) Prerokovanie návrhu zmluvy od spoločnosti Cable Com, ktorá spolupracuje 
s firmou  SWAN, a.s. Bratislava, na prenájom časti pozemku č. 1289/2 o výmere 
3 206 m²    na liste vlastníctva 1046 a časti tejto parcely o rozsahu 25m²  na 
výstavbu stožiara  pod vysielač za 500 € na rok.   

Po rozprave poslancov,  OZ schválilo výšku poplatku za prenájom vo výške 100 € za mesiac. 
Poverilo starostu obce o dojednanie a uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemku s firmou 
SWAN, a.s.  
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 196 / 2017 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie:  
1)   Prerokovanie návrhu zmluvy od spoločnosti Cable Com, ktorá spolupracuje s firmou  
SWAN, a.s. Bratislava, na prenájom časti pozemku č. 1289/2 o výmere 3 206 m²    na liste 
vlastníctva 1046 a časti tejto parcely o rozsahu 25m²  na výstavbu stožiara  pod vysielač za 
500 € na rok.   
B. schvaľuje : 
1) Výšku poplatku za prenájom pozemku 100 € za mesiac.  
 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  0    zdržal sa:  2        
 
                                                                                                          
 
                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                       starosta obce 

 

 
 
 b)  Informácia starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace január – február 
2017.  
 

- Obci bola predložená cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie od 
firmy Ekoservis, Veľký Slávkov  na ďalšie rozšírenie oprav ČOV- membránová 
technológia čistenia vody, rozšírenie kapacity a opravy zariadenia vo výške 4 500 €. 
Doposiaľ ČOV pracuje na báze biologického trstinového čistenia odpadových vôd, ale 



táto metóda je zastaralá, a neplní svoj účel na 100%. Nová metóda membránového 
čistenia by vyriešila problém obce s čistením vody.  

 Po rozprave poslanci navrhli, aby sa vypracoval projekt, ktorý by bol zostavený z určitých 
etáp, ktoré by obec realizovala, ak by bol projekt podaný cez eurofondy neúspešný. Na 
zistenie správnej technológie by bolo vhodné uskutočniť prieskum trhu medzi inými firmami. 

- KD sa plánuje opravovať v mesiacoch september - október. Bola predložená 
objednávka na projektovú dokumentáciu  plynu a elektrického vedenia. Po 
vypracovaní projektovej dokumentácii je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie.  

- Od piatka 24.02.2017 sa začnú opravovať šatne na ihrisku ŠK. 
- V sobotu 25.02. sa uskutoční Maškarný ples v poradí už 13-ty ročník. 
- Bolo uskutočnené stavebné konanie k Bioplynke, ale nie pre zápach, ale pre 

neoprávnené užívanie silážnych žľabov a oplotenia, ktoré neboli doposiaľ predmetom 
kolaudácie.  Obec vyrubila Bioplynke pokutu vo výške 2 000 €. 

- Starosta obce sa zúčastnil stretnutia v Levoči k plánovaným projektom. Ani do 
jedného predloženého projektu  sa obec nemôže zapojiť pre neprijateľné podmienky 
pre obec. Budeme hľadať riešenia, ako sa obec do daných výziev zapojiť môže. 

- Pre zlý stav bývania v rómskych osadách  by mal byť vyhlásený projekt na prestupné 
bývanie, ktoré by  mala zabezpečiť obec. Nie je to práve dobre premyslené, nakoľko 
by sa občania po 2-3 rokoch určite nevrátili späť do domu, ktorý by si sami 
zabezpečili. 

- V nedeľu 26.02. 2017 sa v Prešove  uskutoční stretnutie starostov obce k činnosti  
dobrovoľných hasičov. Naša obec predložila požiadavku na pridelenie hasičského 
auta. 

- Obec podala žiadosť na kamery, ktorými by sa mal kamerový systém rozšíriť 
o ďalších 15 ks. Spoluúčasť obce je 20% t.j. 5 400 € + 27.000€ schválená dotácia. 
Ďalšie 3 kamery by sa mali umiestniť v rámci projektu na zberný dvor. 

- Cez úrad práce – chránenú dielňu od januára začali v obci  pracovať 2 zamestnanci, 
ktorí monitorujú život v obci. Na mzdy 80% prispieva úrad práce a 20% obec. 

- Bol vypracovaný projekt na oplotenie starého cintorína, ktorý vychádza na 18 000 – 
20 000 €. Bude k nemu vyhlásené verejné obstarávanie. 

- Kalendáre na rok 2017 boli dodané do domácnosti oneskorene. Bola to chyba tlačiarni. 
Starosta obce sa ospravedlňuje všetkým občanom. 

- 1.- 2. júla 2017 sa uskutoční futbalový turnaj v rámci cezhraničnej spolupráce. 
- 3. 9. 2017 sa uskutoční Folklórne popoludnie. 
- Cez jarné prázdniny zorganizovať voľnočasové aktivity pre deti. Zodpovedný 

 Mgr. M. Hric a komisia školstva, kultúry, mládeže a športu. 
 

                          
                         Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 197 / 2016 
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie:  
1) Informáciu starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace január – február 2017. 
2)  Predloženú cenovú ponuku od  firmy Ekoservis na ďalšie rozšírenie oprav ČOV 
 ( membránová technológia čistenia vody, rozšírenie kapacity a opravy zariadenia). 
 
B. žiada: 



1)  Starostu obce o preverenie iných možností  a technológii na čistenie odpadových vôd a 
rekonštrukciu ČOV  v Sačurove  
 
Hlasovanie:  Za: 9 poslancov,         Proti :  0 ,        Zdržal sa:  0 
 
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 23.02.2017                                                                   starosta obce 

 

 
K bodu 13. Záver. 
 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:30 hodine. 

Zapísala: A. Kozáková                          

 

 
 
Overovatelia:  Ing. M. Roman   .......................                                        Peter Barát 

                          p. O. Begala    ........................                                          starosta obce                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


