
                                                               Zápisnica  
  z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  

konaného dňa 20.12. 2018 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci : Mgr.K.Baňasová,  Mgr.I.Baran, p.O.Begala,  Ing.D.Capik, p.J.Dutkovič 

Ing. M. Roman,. M. Truchan,  Ing. B. Zubko, 

Ospravedlnení:  MUDr. Marína Romanová MPH  

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce, p. Ľ. Chomjaková - ekonómka obce, 

 

            

Program:                                                                                                                                                         
1.     Otvorenie. 
2.     Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.                                            
3.     Informácia o plnení uznesení OZ.  
        a.)  doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov 
        b.)  voľba členov komisie pre vybavovanie sťažností 
        c.)  delegovanie poslancov do rady školy pri ZŠ a MŠ 
4.     Interpelácie poslancov OZ.                                                                                                                    
5.     b) VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  
        základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 
        školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurove  
       c) 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.  
6.     Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a programového rozpočtu na roky 2020 a      
       2021.  
7.    Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2019.                                                                                                          
8.    Rôzne  
9.    Záver 

 

 V úvode poslanci, ktorí boli ospravedlnení na Ustanovujúcom OZ – Mgr.K.Baňasová 
a Ing.D.Capik zložili poslanecky sľub. 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva,  kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú a  p. Ľ. Chomjakovú - ekonómku 
obce. Z neúčasti ospravedlnil  MUDr. M.Romanovú MPH. Starosta obce konštatoval, že z 
celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 8, teda zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 



zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania 
schopné. Predložil na schválenie následne upravený  program rokovania OZ:  

1.     Otvorenie. 
2.     Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.                                             
3.     Informácia o plnení uznesení OZ.  
        a.)  doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov 
        b.)  voľba členov komisie pre vybavovanie sťažností 
        c.)  delegovanie poslancov do rady školy pri ZŠ a MŠ 
4.     Interpelácie poslancov OZ.                                                                                                                    
5.     b) VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  
        základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 
        školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurove  
       c) 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.  
6.     Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019, programového rozpočtu na roky 2020 a      
       2021, schválenie úpravy rozpočtu k 31.12.2018 
7.    Plán kontrolnej činnosti a stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019,  
       programového rozpočtu na roky 2020 a 2021   
8.    Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2019.                                                                                                                                                                              
9.    Rôzne  
10.  Záver 

 Tento upravený  program bol bez pripomienok schválený. 

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

   

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

Overovatelia zápisnice: Ing.D.Capik, p. J.Dutkovič 
Návrhová komisia: Mgr.I.Baran, .p.M.Truchan, p. O.Begala                                                   
Zapisovateľ:  Ing. M.Roman 

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

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení                                                                                     
Uznesenie č. 307 / 2017 / C. ukladá:                                                                                                                                                        
1) P. Kataríne Kulíkovej zaznamenať predložený návrh  textov za rok 2017 do kroniky obce 
do 30.10. 2018.                                                                                                                                        
Záver:  uznesenie bolo nesplnené, termín sa predlžil do 31.12.2018 . 

Uznesenie č. 319 / 2018 / B. žiada:                                                                                                                                          
1) Starostu obce na oslovenie spoločnosti EKOSERVIS, za účelom vypracovania projektovej 
dokumentácie na podanie žiadosti k rekonštrukcii ČOV v obci.                                                                                                            
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia. 



Uznesenie č. 340 / 2018 B.  žiada:                                                                                                                                                     
1. Starostu obce  o overenie poskytnutia finančného príspevku na osamostatnenie mladého 
dospelého ( E. Goroľovej) v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o 
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
P.starosta podrobne informoval poslancov  o celej žiadosti p.Goroľovej na poskytnutie 
príspevku. E.Goroľovej bola zaslaná výzva na doloženie dokladov potrebných k následnemu 
vyplateniu financií do zariadenia v Iňačovciach, kde sa E.Goroľová zdržiavala iba 1 mesiac. 
OcÚ navštívili pracovníčky zariadenia v Iňačovciach , kde sa so starostom dohodli, že 
zariadenie v Iňačovciach zakúpi obytnú bunku a z príspevku obce obec zaplatí jej prevoz 
a osadenie v Sačurove                                                                                                                   

Záver: uznesenie  v štádiu plnenia 

                                                                                                           

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 1/ 2018 

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, 20.12. 2018                                                                           starosta obce 

 
 

K bodu  3.a.) doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov 

 
Komisia finančná a správy obecného majetku:  
 
Schválení poslanci na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 10.12.2018:  
Ing.Roman- predseda,  členovia: Mgr.Baran, p.Begala. 
Návrh na doplnenie : p.A.Kozáková, Ing.arch.Ľ.Naňák, p.J.Ďurko. 
Mgr.Baran predniesol návrh aby bol preradený do Komisie výstavby, verejného poriadku a 
životného prostredia. Na jeho miesto v KFaSOM  by mohol nastúpiť p.Dutkovič, s čím 
p.Dutkovič súhlasil.  
Návrh kompletného obsadenia KFaSOM:  
Ing.M.Roman – predseda, p.O.Begala - podpredseda, p.J.Dutkovič - člen, p.A.Kozáková -
člen, Ing.arch.Ľ.Naňák -  člen, p.J.Ďurko - člen 
 



Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia: 
 
Schválení poslanci na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 10.12.2018:  
Ing.Zubko- predseda,  členovia: p.Dutkovič, MUDr.Romanová MPH.  
Na základe návrhu Mgr.Barana, bol p.Dutkovič zaradený do KFaSOM a do KVVPaŽP 
zaradený Mgr.Baran 
Návrh na doplnenie : Ing.E. Danková, p.J. Bačíková, Ing.M. Gazda ml. 
Návrh kompletného obsadenia KVVPaŽP: 
Ing.B.Zubko - predseda,  Mgr.I.Baran - podpredseda,  MUDr.M.Romanová MPH - člen, 
Ing.E.Danková - člen, Ing. M. Gazda ml. - člen, p.J.Bačíková – člen. 

 

 

Komisia školstva, kultúry, mladeže a športu: 
 
Schválení poslanci na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 10.12.2018: 
Mgr.K.Baňasová-predseda, p..M.Truchan, Ing.D.Capik 
Návrh na doplnenie: Mgr.Ľ. Hric, p.S. Bereš st. 
Návrh kompletného obsadenia KŠKMaŠ: 
Mgr.K.Baňasová - predseda, M.Truchan - podpredseda, Ing.D.Capik - člen, Mgr.Ľ.Hric - 
člen., p.S.Bereš - člen 
 
 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 2 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                     

A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1) Návrh na doplnenie členov KFaSOM, KVVPaŽP, KŠKMaŠ.  
KFaSOM: Ing.M.Roman – predseda, p.O.Begala - podpredseda, p.J.Dutkovič - člen, 
p.A.Kozáková - člen, Ing.arch.Ľ.Naňák -  člen, p.J.Ďurko - člen 
KVVPaŽP: Ing.B.Zubko - predseda, Mgr.I.Baran - podpredseda, MUDr.M.Romanová MPH -
člen, Ing.E.Danková - člen, Ing.M. Gazda - člen, p.J.Bačíková - člen 
KŠKMaŠ: Mgr.K.Baňasová - predseda, M.Truchan - podpredseda, Ing.D.Capik - člen, 
Mgr.Ľ.Hric - člen , p.S.Bereš - člen 



 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Zloženie doplnených KFaSOM, KVVPaŽP, KŠKMaŠ 

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

                                                                                                              Peter Barát 

Sačurov, 20.12.2018                                                                            starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

K bodu  3.b.) voľba členov komisie pre vybavovanie sťažností 
 
Návrh: p.Begala – predseda, členovia: p.Truchan, p.Dutkovič, MUDr.Romanová MPH, 
Ing.Zubko 
p.Begala vyjadril výhrady ku svojmu členstvu v tejto komisii. Na základe toho požiadal 
o svoje zaradenie do tejto komisie Mgr.Baran. 
Návrh kompletného zloženia komisie pre vybavovanie sťažností: 
Mgr.I.Baran-predseda, členovia: p.M.Truchan, p.J.Dutkovič, MUDr.M.Romanová MPH, 
Ing.B.Zubko. Náhradníci ( navrhol Mgr.Baran): p.Begala, Ing.Capik, Mgr.Baňasová 
 
                                  Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                                        

                                                      Uznesenie č. 3 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1) Zloženia Komisie pre vybavovanie sťažností v zložení: 
Mgr.I.Baran-predseda, členovia: p.M.Truchan, p.J.Dutkovič, MUDr.M.Romanová MPH, 
Ing.B.Zubko.  Náhradníci: p.Begala, Ing.Capik, Mgr.Baňasová 
 

B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Zloženie Komisie pre vybavovanie sťažností. 

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

                                                                                                              Peter Barát 

Sačurov, 20.12.2018                                                                            starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 



K bodu  3.c.) delegovanie poslancov do rady školy pri MŠ a ZŠ 
 
 
Návrh p.starostu - poslanci delegovaní do Rady ZŠ: 
 Ing.M.Roman, p.M.Truchan, p.J.Dutkovič, Ing.B.Zubko. 

Mgr.I.Baran vzniesol pripomienku aby boli do Rady ZŠ delegovaní mladí poslanci. Na 
základe tejto pripomienky navrhol Ing.Zubko výmenu – nemiesto seba – Ing.Capika, s čím 
Ing.Capik súhlasil 
 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 4 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1) Delegovanie poslancov obce do Rady ZŠ v zložení: Ing.M.Roman, p. M.Truchan, 
p.J.Dutkovič, Ing.D.Capik 

 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Delegovanie poslancov obce do Rady ZŠ. 

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

                                                                                                              

 

                                                                                                              Peter Barát 

Sačurov, 20.12.2018                                                                            starosta obce 

 

 

Návrh p.starostu - poslanci delegovaní do Rady MŠ: 
Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala 

 
 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 5 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1) Delegovanie poslancov obce do Rady MŠ v zložení:  Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Delegovanie poslancov obce do Rady MŠ. 

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

                                                                                                              

                                                                                                              Peter Barát 

Sačurov, 20.12.2018                                                                            starosta obce 

 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ                                                                                                                     
Ing.Zubko: po ulici Lesnej sa potulujú dvaja psy – vlčiaci, ktorí môžu ohrozovať chodcov 
Ing.Truchan : Ten istý problém je aj na ulici Družstevnej kde sa často voľne pohybuje vlčiak 
p.M.H. 
Starosta: videl túlavých psov na ul. Lesnej, obec má riešenie tohto problému ošetrené 
v Zmluve na odchyt psov s Vranovským útulkom, kde v minulosti obec platila  60 EUR za 
odchyteného psa, čo činilo cca 1200-1500 EUR ročne. V nedávnom období  bola táto zmluva 
novelizovaná, obec platí ročne cca 800 EUR . Pracovníci útulku chodia do obce podľa 
potreby minimálne 4 krát ročne. Problém je v tom, že keď príde do obce pracovník útulku, 
túlavé psy je problém nájsť a mnohokrát sa ani v čase jeho návštevy nenájdu. 
p.Truchan:  navrhol riešiť problém s majiteľmi psov. 
Starosta: problém je s túlavými psami a so psami, kde sa nedá overiť majiteľ , napr. 
v rómskej osade. Niekedy túlavých psov kŕmia aj občania obce. 
Mgr.Baran : pripomenul, že okrem psov ohrozujú v poslednej dobe obyvateľov obce aj líšky. 
Starosta: vie o probléme s líškami, ale v súčasnosti neexistuje legislatíva na jeho riešenie, 
V minulosti a v prípade výskytu líšky v centre obce sa starosta obrátil na políciu, ale kým 
polícia zareagovala , bolo už neskoro, našťastie líška nikomu neublížila. 
p.Dutkovič : Oslovil ho občan, aby obec vydávala pri zbere separovaného odpadu viac vriec 
Starosta: občania mali pridelené zberné nádoby a prideľujú sa im vrecia adresne, na všetky 
komodity zberu separovaného odpadu. Mnoho občanov je ale pri zbere nedisciplinovaných 
a napr. pri zbere PET fliaš dávajú do nádob aj napr. komunálny odpad, ktorý potom obec musí 
prácne triediť na zbernom dvore. Starosta ozrejmil aj problémy obce s vývozom niektorých 
komodít separovaného odpadu zo zberného dvora. Napr. na zmiešané plasty nie je na 



Slovensku spracovateľ , na niektoré iné komodity existuje, ale od obce ich nezoberie, kvôli 
zahĺtenosťou   odpadom z iných obcí a miest. Preto sme museli napr. situáciu s preplneným 
zberným dvorom obce teraz ku koncu roka riešiť vývozom niektorých separovaných komodít 
na skládku komunálného odpadu. Starosta v krátkosti ozrejmil poslancom aktuálnu situáciu 
okolo vývozu separovaného odpadu zo zberného dvora obce, kde nám za posledné obdobie 
vypovedali zmluvy na odvoz separovaného odpadu spoločnosti Envipak a Elekos. Starosta 
tiež pripomenul, že občania majú možnosť uloženia komunálneho odpadu väčších objemov 
vo veľkokapacitných kontajneroch napr. na cintoríne alebo v blízkosti rómskej osady, ktoré sú 
v rámci potreby vyvážané na skládku a nie je preto dôvod na vznik nelegálnych skládok. 
Mgr.Baran : dlhodobo nefunguje osvetlenie Gréckokatolíckeho chrámu. 
Starosta: osvetlenie chrámu bude v najbližšej dobe sfunkčnené. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 6 / 2018 

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, 20.12.2018                                                                           starosta obce 

 

 
K bodu 5. b) prerokovanie VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov 
Starosta: v rámci príspevku z podielových daní obec dostáva aj prostriedky na tento účel. Starosta 
navrhol ponechať výšku dotácií určených predmetným VZN bez zmeny, t.j. príspevok na žiaka v CVČ 
na úrovni 55.- EUR/žiak/rok. Sme  jednou z obcí s najvyššou poskytovanou dotáciou  na tento účel.   
VZN-viď.príloha č.1 tejto zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.7  / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1) Znenie VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 



školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Sačurov 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 
Sačurov v nezmenenej forme so zachovaním pôvodnej výšky príspevkov, t.j. príspevok na žiaka 
v CVČ na úrovni 55.- EUR žiak/rok – viď príloha č.1 tejto zápisnice 
 

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

                                                                                                              

                                                                                                               Peter Barát 

Sačurov, 20.12.2018                                                                            starosta obce 

 
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil starosta na návrh Mgr.Barana 10 minútovú prestávku 

K bodu 5.c) 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 
 
Návrh uviedla a problematiku predmetného VZN detailne popísala a uviedla p. Chomjaková – 
ekonómka obce, ktorá hneď v úvode tiež zagratulovala poslancom ku ich zvoleniu do OZ. 
Nakoľko z MŠ ani ZŠ neprišla požiadavka na úpravu príspevkov, navrhol starosta ponechať 
poplatky zákonného zástupcu žiaka spojených s pobytom v ŠKD na úrovni 2,0 .- 
EUR/žiak/mesiac. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov 
v MŠ na úrovni 3,0.- EUR/dieťa/mesiac. 
P.Chomjaková následne podrobne informovala o poplatkoch za stravovanie, ktoré upravuje 
pojednávané VZN. 
Aj tieto poplatky navrhol starosta ponechať na nezmenenej úrovni oproti minulosti 
s pripomienkou p.Chomjakovej, že predmetné VZN bude potrebné prerokovať v septembri, 
nakoľko sa situácia ohľadne poplatkov môže zmeniť začiatkom nového školského roka. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.8  / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                     



A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1) 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) 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 v nezmenenej forme so zachovaním pôvodnej výšky príspevkov 
– viď príloha č.2 tejto zápisnice 
 

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

  Sačurov, 20.12.2018                                                                               Peter Barát 
                                      starosta obce 

 

K bodu 6.)   Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019, programového rozpočtu na 
roky 2020 a 2021, schválenie úpravy rozpočtu k 31.12.2018 
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a programového rozpočtu na roky 2020 a 2021 uviedol 
starosta obce. Pripomenul, že príjmy obce z hlavného zdroja – z podielových daní sa 
každoročne  zvyšujú, avšak zvyšujú sa aj výdavky obce. 
Predseda finančnej komisie uviedol, že prejednávaný rozpočet bol vypracovaný v mesiaci 
október 2018 v minulej finančnej komisii a prejednaný predchádzajúcim OZ, pričom toto OZ 
ho odporučilo novému OZ schváliť. 
p.CHomjaková detailne informovala poslancov obce o jednotlivých kapitolách a položkách 
príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu. 
Starosta obce vysvetlil poslancom, že problémom obce sa stáva zamestnávanie terénnych 
a komunitných sociálnych pracovníkov, ktorých obec zamestnáva prostredníctvom projektov, 
ktoré sú uhrádzané Ministerstvom vnútra. Úhrady od štátu majú niekoľkomesačný skĺz a to 
vytvára určité napätie v rozpočte, ktoré sa najviac prejaví na konci roka. Napr. v súčasnosti 
nemá obec úhradu miezd týchto pracovníkov od ministerstva za november a december, ktoré 
obec už vyplatila. Obec sa na tomto financovaní podieľa 5%. Starosta predniesol myšlienku 
možnej redukcie najmä terénnych sociálnych pracovníkov, po preskúmaní možnosti v rámci 
projektu. Starosta tiež pripomenul, že zamestnávanie komunitných a terénnych pracovníkov 
umožnilo obci zapájať sa do ďalších projektov. 
Mgr.Baran sa informoval aká je náplň komunitných pracovníkov a aká je náplň terénnych 
pracovníkov. 



Starosta vysvetlil, že komunitní pracovníci robia hlavne aktivity s deťmi a mládežou 
v popoludňajších hodinách a v ich voľnom čase. Terénni pracovníci robia prevažne v teréne, 
ako je rómska osada, kde pomáhajú s vybavovaním rôznych záležitostí na úradoch, 
nemocnici, ale aj s hygienou či záškoláctvom v ZŠ alebo MŠ. 
Mgr.Baran: Prečo títo pracovníci nevypíšu žiadosti o hmotnú núdzu pre občanov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia ? 
Starosta: Aj keby vypísali, takýto občan musí ďalej spolupracovať so štátnymi úradmi, o čo 
títo občania nemajú záujem a s úradmi v mnohých veciach nespolupracujú. 
Mgr,Baran sa informoval aj na náplň pracovníkov zamestnaných obcou vo forme chránenej 
dielne. 
Starosta podal vysvetlenie, že ich hlavnou náplňou je sledovanie bezpečnostných kamier 
a taktiež pomocné práce na úrade  v súlade s ich pracovným zaradením. 
Starosta ďalej informoval o kapitálových výdavkoch – najmä o schválenom projekte výstavby 
dvojgaráže vedľa Kultúrneho domu. 
Mgr.Baran sa detailne informoval na tento projekt, starosta podal vysvetlenie. 
Starosta informoval aj o ďalšom schválenom projekte – technológii zberného dvora. 
p.Truchan sa opýtal na položku kapitálových výdavkov „projekty“ vo výške 10.000.- EUR., 
k čomu podal vysvetlenie starosta. p.Truchan: „Aká je pravdepodobnosť, že obci bude nejaký 
projekt o ktorý sa uchádza pridelený“ ? Starosta : „Vysoká“ , zatiaľ aspoň tomu tak bolo, že 
sme boli veľa krát úspešný. A zrejme je to aj v našej obci vidno. 
Starosta ďalej informoval, že mnoho so zámerov sa kvôli obmedzenému rozsahu financií do 
kapitálových výdavkov nedostalo. 
Mgr.Baran požiadal o informáciu, o ktoré zámery išlo. 
Starosta:  

- Oprava budovy prevádzkarne, 
- Výstavba bytov nižšieho štandardu s 5% spoluúčasťou obce, 
- Zateplenie zadnej častí KD a výmena strechy na KD, 
- Vypracovanie projektu na vybudovanie kompostárne s 5% spoluúčasťou obce, 
- Vybudovanie miestnej komunikácie okolo ZŠ a na ulici Staničnej. Finančné 

prostriedky čerpať po vyhlásení výzvy s 5% spoluúčasťou obce, 
- Zakúpenie nových stolov a stoličiek do KD, 
- Zavedenie klimatizácie do zasadačky v KD, 
- Oplotenie  areálu MŠ, 
- Zelený trávový koberec na detské ihrisko okolo preliezok, 
- Osvetlenie  amfiteátra, 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie  na ČOV s 5% spoluúčasťou obce, 
- Oplotenie futbalového ihriska a výmena vstupnej bránky, 
- Obnova fasády na budove ŠK , 

 
p.Truchan sa informoval na kapitolu výdajovej časti „Rekreačné a športové služby“ vo výške 
46.600.-. Starosta vysvetlil, že ide hlavne o prostriedky určené pre údržbu , opravy 
futbalového štadióna, taktiež je v tom zahrnutá položka priamy transfer ŠK vo výške 16.000.- 
EUR, autobusová doprava pre ŠK ako aj príspevky na akcie, ktoré sa uskutočnia na 
futbalovom ihrisku  
p.Truchan sa informoval ako sa podieľa súkromný cattering na splátkach úveru na 



rekonštrukciu KD. 
Starosta vysvetlil, že súkromný cattering platí obci nájom schválený OZ za každú usporiadanú 
akciu v KD 
Ing.Zublo sa informoval, či je obec pripravená na stravovanie detí MŠ v jedálni zadarmo od 
1.1.2018 a žiakov ZŠ od 1.9.2018. 
Starosta odpovedal, že problémy ktoré bude treba riešiť ukáže prax po započatí realizácie 
stravovania zadarmo. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         

Uznesenie č.9  / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  návrh  rozpočtu obce na r.2019 a programového rozpočtu na r. 2020 a 2021 – viď príloha 
č.3 tejto zápisnice 
 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) návrh  rozpočtu obce na r.2019 a programového rozpočtu na r. 2020 a 2021 
– viď príloha č.3 tejto zápisnice 
 

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

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

 

Ďalej p.Chomjaková predniesla návrh úpravy rozpočtu obce ku 31.12.2018, podľa skutočného 
vývoja. Podrobne vysvetlila jednotlivé body úpravy. Navrhla poslancom, aby finančné 
prostriedky na rekonštrukciu MŠ bolo možné použiť aj z rezervného fondu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.10 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                     



A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  návrh  zmeny rozpočtu obce k 31.12.2018 – viď príloha č.4 tejto zápisnice 
2.) návrh na použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ z rezervného fondu 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) návrh  zmeny rozpočtu obce k 31.12.2018 – viď príloha č.4 tejto zápisnice.  
2.) Finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ schvaľuje použiť z rezervného fondu 
 

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

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

 
 

K bodu 7.) Plán kontrolnej činnosti a stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na 
rok 2019, programového rozpočtu na roky 2020 a 2021 
 

Plán kontrolnej činnosti predniesla p. kontrolórka obce – viď príloha č.5.tejto zápisnice 
Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, programového rozpočtu na roky 
2020 a 2021 predniesla p. kontrolórka – viď príloha č.6 tejto zápisnice 
 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.11 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                     

A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  plán kontrolnej činnosti – viď príloha č.5 tejto zápisnice 
2.) stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r.2019, a programovému rozpočtu  
na r. 2020 a 2021 – viď príloha č.6 tejto zápisnice 
 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1)  plán kontrolnej činnosti – viď príloha č.5 tejto zápisnice 
2.) stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r.2019, a programovému rozpočtu  



na r. 2020 a 2021 – viď príloha č.6 tejto zápisnice 
 

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

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

 

K bodu 8.)  Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2019.    
Predniesol Ing.Roman – viď príloha č.7. tejto zápisnice  
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.12 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2019 – viď príloha č.7 tejto zápisnice 
 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1)  Plán práce obecného zastupiteľstva na I.polrok 2019– viď príloha č.7 tejto zápisnice 
 
 

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

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

   

K bodu 8.) Rôzne  
 
Diskusiu začal Mgr.Baran, ktorý sa informoval na odmeňovanie poslancov. Informáciu 
o súčasnom odmeňovaní podal Ing.Roman, ktorý odpovedal , že poslanci sú odmeňovaní v  
súlade so  Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
v Sačurove, ktoré boli schválené 15.01.2015, uznesením č. 14/2015, A/1 . V zmysle týchto 



zásad patrí podľa §2 ods.1 poslancovi OZ odmena vo výške 20.- EUR za účasť na zasadnutí 
OZ.  Podľa §3 tohto VZN  poslancovi, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie pri OZ , 
patrí odmena vo výške  18,00 € za účasť a príprave zasadnutia komisie. Poslancovi, ktorý 
vykonáva funkciu podpredsedu komisie pri OZ, patrí odmena vo výške 14,00 € za účasť na 
zasadnutí komisie. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu člena komisie, patrí odmena vo výške 
14,00 €. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie pri OZ odmena nepatrí.  

Mgr.Baran navrhol upraviť odmenu poslanca za účasť na zasadnutí na 30 EUR za účasť na 
zasadnutí, poslancovi, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie upraviť na 24 EUR za účasť 
a prípravu zasadnutia komisie. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu podpredsedu komisie na- 
vrhol Mgr.Baran upraviť odmenu na 21 EUR za účasť na zasadnutí komisie a poslancovi - 
členovi komisie  bola navrhnutá odmena vo výške 21. EUR za účasť na zasadnutí komisie. 

Ing.Roman upozornil poslancov, že prejednávané  Zásady odmeňovania poslancov a členov 
komisií pri Obecnom zastupiteľstve  v Sačurove upravujú aj plat zástupcu starostu obce 
a stanovujú ho vo výške 200 EUR/mesačne. Vzhľadom k nedávnemu nástupu do funkcie 
Ing.Roman predložil návrh možného zníženia platu zástupcu starostu. O tomto návrhu 
poslanci odmietli hlasovať. Starosta podal vysvetlenie, že zástupca starostu v našej obci nie je 
len doslova na papieri, ale tak, ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj naďalej bude vyžadovať 
od svojho zástupcu aj výkon pridelených kompetencií a úloh. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.13 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom 
zastupiteľstve  v Sačurove, kde bola navýšená odmena poslanca za účasť na zasadnutí OZ 
z 20.- na 30.-EUR, navýšená odmena poslancovi, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie 
z 18.- EUR na 24.- EUR za účasť a prípravu zasadnutia komisie. Návrh navýšiť odmenu 
poslancovi, ktorý vykonáva funkciu podpredsedu komisie zo 14 na 21 EUR za účasť na 
zasadnutí komisie a poslancovi - členovi komisie návrh navýšiť odmenu zo 14.- na  21.- EUR 
 
 
B. neschvaľuje :                                                                                                                                    
1)  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom 
zastupiteľstve  v Sačurove, kde bola navýšená odmena poslanca za účasť na zasadnutí OZ 
z 20.- na 30.-EUR, navýšená odmena poslancovi, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie 
z 18.- EUR na 24.- EUR za účasť a prípravu zasadnutia komisie. Návrh navýšiť odmenu 
poslancovi, ktorý vykonáva funkciu podpredsedu komisie zo 14 na 21 EUR za účasť na 
zasadnutí komisie a poslancovi - členovi komisie návrh navýšiť odmenu zo 14.- na  21.- EUR 



 
 

Hlasovanie:  za:  4 poslanci         proti:  0                zdržal sa: 4 poslanci   
   
     

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

 

Bod 8.)  Rôzne -   Diskusia poslancov pokračovala ohľadne zriadenia facebookovej stránky 
obce, ktorú odporučil založiť p.Begala. Mgr.Baňasová iniciatívne navrhla, že sa povenuje 
tejto problematike a bude túto FB stránku spravovať. 

Mgr.Baran sa informoval o možnosti vysielania bohoslužieb konajúcich sa 
v Gréckokatolíckom a Rím,katolíckom kostole v obci prostredníctvom rozvodov kamerového 
systému. 
Starosta k tejto veci odpovedal, že sa jedná o zložitý technický problém, ktorý sme už 
v minulosti na Obecnom zastupiteľstve prejednávali. 
 
V ďalšej diskusii k bodu „Rôzne“ starosta informoval poslancov, že bola vyhlásená výzva 
obciam na zapojenie sa do programu výstavby bytov pre občanov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Obec má na túto výstavbu zakúpené pozemky cca 300 m od 
súčasnej rómskej osady smerom k obci Davidov.  Maximálna výška príspevku na výstavbu 
týchto bytov  by mohla predstavovať až 2,5 mil.EUR a v takom prípade by bola výška 
spoluúčasti obce cca 125.000.- EUR. Obec by si musela zobrať na takéto financovanie 
spoluúčasti úver. Postavili by sa byty pre všetkých občanov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a súčasná osada by bola presťahovaná do takto postavených bytov a stará osada by 
bola zbúraná. 
Niektorý poslanci vyjadrili osobný nesúhlas s realizáciou tohto projektu.  

Mgr.Baňasová sa informovala, či v prípade výstavby týchto bytov by mali občania, ktorým by 
bola adresovaná nejakú spoluúčasť. Starosta odpovedal, že časť z financií by bola smerovaná 
cez obecné účty – cez osobitného príjemcu. 
p.Begala pripomenul, že situácia v osade je zlá, občanom chýba akákoľvek autorita, ktorú by 
rešpektovali 
Mgr.Baran upozornil, že časom hrozí rozrastanie sa aj tejto novopostavenej osady a možnosť 
vzniku dvoch osád, ak sa nepodarí všetkých občanov presťahovať. Navrhol venovať sa 
projektom pre väčšinové obyvateľstvo. 
Pokračovala diskusia ku výstavbe bytov nižšieho sociálneho štandardu. Starosta upozornil, že 
mnohé obce stavajú tieto byt prostredníctvom úverov za ŠFRB a obce takto splácajú vysoké 
úvery s čím starosta nesúhlasí. 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.12 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  Návrh na zapojenie sa  obce do výzvy „OPLZ-P06-SC-611-2018-2 Rómska osada 
Sačurov“ 
 
 
B. neschvaľuje :                                                                                                                                    
1)  Návrh na zapojenie sa  obce do výzvy „OPLZ-P06-SC-611-2018-2 Rómska osada 
Sačurov“ 
 
 
 

Hlasovanie:  za:  0 poslancov         proti:  6                zdržal sa: 2    
  
     

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

 

   
V náväznosti na túto diskusiu poslanci diskutovali ďalej o možnosti riešenia nových lokalít na 
rozširovanie  obce a výstavbu nových rodinných domov. Starosta vyzval poslancov na 
preštudovanie platného územného plánu obce. Na budúcom zasadnutí môže byť UZP obce 
prerokovaný. 

Starosta pokračoval v tomto bode žiadosťami o prenájom nebytových priestorov – 

- p .Alena Majerníková – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov na predajňu 
mäsa a údenín. 

- p. Anna Barátová – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na predajňu 
zmiešaného tovaru. 
 

 

 

 

 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.13 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  p .Alena Majerníková – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov na predajňu mäsa 
a údenín. 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                     

1)  )  p .Alena Majerníková – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov na predajňu mäsa 
a údenín do 31.12.2022 
 
 
Hlasovanie:  za:  8 poslancov         proti:  0                zdržal sa: 0    
  
     

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                           

               Uznesenie č.14 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.                                                                                                                    

 A. berie na vedomie:                                                                                                                                  

1)  p. Anna Barátová – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na predajňu zmiešaného tovaru. 

B. schvaľuje :                                                                                                                                    

 1)  p. Anna Barátová – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na predajňu zmiešaného tovaru do 
31.12.2022 

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

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 



Starosta pokračoval so žiadosťou o prenájom bytových priestorov v areály ŠK, sl. M. 
Tomaškovičovej. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č.15 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                    
A. berie na vedomie:                                                                                                                                 
1)  sl. M. Tomaškovičová -  žiadosť o predĺženie nájmu bytových priestorov v areály ŠK. 
 
 
B. schvaľuje :                                                                                                                                    
1)  )  sl. M. Tomaškovičová – žiadosť o predĺženie nájmu bytových priestorov v areály ŠK do 
31.12.2019. 
 
 
 

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

V Sačurove, 20.12.2018                                                                                      Peter Barát 
                starosta obce 

 

K bodu 9. Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 22:20  hodine. 

Zapísal: Ing.M.Roman                          

 

 

Overovatelia:  p. J.Dutkovič       .......................                                             Peter Barát 

                          Ing.D.Capik      ........................                                             starosta obce                                                                                                                                                             

 

 

 

 



 

 

 


