
 
                                                               Zápisnica  

  z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 28.06. 2018 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci :  p. O. Begala ( od 19,30 hod.), p. Ľ. Bereščíková, p. J. Dutkovič,  

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

                   p. M. Truchan 

Ospravedlnení:  p. O. Begala ( do 19,30 hod.) 

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

                   p. K. Kulíková – kronikárka obce, Mgr. Jozef  Vaľko – kaplán  rím.-kat. farnosti. 

 

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.     Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2017.                                                         
7.     a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018. 

        b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.                                                        
8.     Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 .                                                                                             
9.     a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2017 a správa audítora.                                                              

        b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017.                                                                    
10.   Úprava rozpočtu obce a rozpočtu školy k 31.05.2018.                                                                         
11.   Vyhodnotenie činnosti miestnych občianskych poriadkových služieb v súvislosti   

         s dopadom na trestnú a priestupkovú činnosť obyvateľov obce.                                               
12.    Rôzne.                                                                                                                                                                                
13.    Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva,  kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú, p. Ľ. Chomjakovú - ekonómku 
obce, p. K. Kulíkovú – kronikárku obce a neskôr Mgr. Jozef Vaľka – kaplána  rím.-kat. 
farnosti. 

  Z neúčasti ospravedlnil  p. O. Begalu, ktorý bude na zasadnutie meškať. 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. 

Návrh  programu zasadnutia: 

Starosta obce predložil návrh programu  zasadnutia  OZ a predložil návrh,  program doplniť 
o ďalší bod – Informácia o činnosti  nadácie z USA a o možnosti čerpania finančných 
prostriedkov z projektu, ktorý bude mať dopad na sociálne slabých občanov obce. Pracovníci 
nadácie požiadali o účasť na zasadnutí OZ v čase od 18,00 – 19,00 hod. Poslanci  doplnenie 
programu schválili bez pripomienok. 

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

Návrh programu OZ po doplnení:      

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.   Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2017.                                                         
7.  a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018. 

     b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.                                                          
8.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 .                                                                                             
9.  a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2017 a správa audítora.                                                              

     b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017.                                                                   
10. Úprava rozpočtu obce a rozpočtu školy k 31.05.2018.                                                                         
11. Vyhodnotenie činnosti miestnych občianskych poriadkových služieb v súvislosti   

       s dopadom na trestnú a priestupkovú činnosť obyvateľov obce.   

12.  Informácia o činnosti  nadácie z USA a o možnosti čerpania finančných prostriedkov  

       z projektu, ktorý bude mať dopad na sociálne slabých občanov obce .                                           
13.  Rôzne.                                                                                                                                                                                
14.  Záver. 
 

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. M. Hric, p. J. Onuško                                                                 
Návrhová komisia: Ing. B. Zubko, p. J. Dutkovič, p. O. Begala                                                     
Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

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

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  

Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada: 

1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov.                         
Záver: Uznesenie v štádiu plnenia.                                                                                                               



Plánovaná úprava terénu sa zrealizuje  spolu s realizáciou zavlažovacieho systému na ihrisku 
ŠK a výmenou nových striedačiek. Práce sa mali začať realizovať v mesiaci jún 2018. 

Uznesenie č. 295 / 2018/C žiada 

1) Starostu obce o prizvanie riaditeľa Spojenej školy v Sečovciach na najbližšie zasadnutie 
OZ z dôvodu predloženej  žiadostí  sl. Viery Ivaničovej  na odkúpenie jej rodinného domu a 
priľahlých pozemkov  na Ulici Davidovskej č. 260 .                                                                             
Záver: Riaditeľ Spojenej školy v Sečovciach nebol na zasadnutie OZ prizvaný, nakoľko je 
predmetná nehnuteľnosť pre školu nevyhovujúca, a prijali  ponuku COOP Jednoty Vranov 
nad Topľou, na prenájom priestorov bývalej PJ Potravín na Ulici Osloboditeľov. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 304 / 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, 28.06.2018                                                                           starosta obce 

 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 

 

Ing. M. Roman požiadal o informáciu, na ktorých miestach sú postavené stojiská v obci 
v rámci zberného dvora?                                                                                                                                                                       
Starosta obce odpovedal, že stojiská sú na troch miestach – pri budove Polície na Ulici 
Davidovskej, pri zbrojnici OcÚ a pri ČOV.  Zberný dvor v priestoroch bývalej prevádzkarne 
sa oplotil, zabetónovala sa celá plocha dvora a obci ešte bude dodané  auto s mechanickou 
rukou v sume 87 500€ - spoluúčasť obce 7 500€. Projekt má byť ukončený do 30.08.2018. 

O. Begala sa informoval, či plechové garáže, ktoré boli umiestnené v areáli sa predajú? 
Starosta obce odpovedal, že pri demontáži sa poškodili, skôr sa dajú do zberu, akoby sa 
predali. 

Mgr. M. Hric:  sa informoval, ako sa opraví chodník na Ulici dlhej?  Kto ho bude betónovať, 
lebo slabší betón by poškodil infraštruktúru, ktorá sa pod chodníkom nachádza. Zároveň 
požiadal o informáciu, kto priviezol do doliny pri Rogovskej betónové častí, a či by nebolo 
možné vyčistiť potok na Ulici jarkovej. 



Starosta obce odpovedal, že úpravy aj betónovanie zabezpečí obec .                                                              
- Betóny a stavebný odpad bol privezený zo starého  oplotenia drobnej prevádzkarne. Obec si 
vyžiadala súhlas, a bude podpísaná dohoda s majiteľmi danej nehnuteľností, že sa môže 
zasypať aj časť ich pozemku, ktorý po vyrovnaní  obec opätovne  oplotí .                                      
-   Potok sa čistí podľa možnosti obce. Vlastníkom  potoka je  povodie Bodrogu, ktoré na 
žiadosť obce vždy odpovedá, že nemá dostatok finančných prostriedkov na vyčistenie. Veľa 
odpadkov do potoka hádžu občania nielen v Sačurove, ale aj okolitých obcí cez ktoré potok 
preteká. 

p. R. Bundzáková: požiadala starostu obce, aby upozornil na skládku  a vypratanie odpadu  
majiteľa rodinného domu  p. S. Truchana a majiteľov prevádzok  na Ulici osloboditeľov                       
( horná budova COOP  Jednoty).                                                                                                                         
Starosta obce odpovedal, že všetci majitelia  budú na daný problém  písomne upozornení. 

p. J. Onuško navrhol, aby sa futbalistom TJ, dorastu aj žiakom zaplatil a zorganizoval  výlet 
za reprezentáciu obce. Zároveň predložil návrh, či by nebolo možné zorganizovať futbalový 
turnaj medzi obcami v rámci mikroregiónu.                                                                                                                              
Starosta obce: odpovedal, že áno, ak  vedenie ŠK  predloží požiadavku . Výlet pre žiakov 
a dorast  bol organizovaný aj v predchádzajúcich rokoch. Na zorganizovanie futbalového 
turnaja starosta obce odpovedal, že takýto turnaj začala obec Sačurov realizovať aj  
v minulosti, ale po odohraní turnaja  v našej obci, zorganizovala  turnaj obec Davidov, 
a potom už nikto. Preto sa realizuje  turnaj medzi ulicami. Ale môže okolité obce osloviť, 
a zistiť záujem o spoluprácu. 

p. Ľ. Bereščíková sa zaujímala, v akom štádiu sa  nachádza výstavba  rodinných domov, 
ktoré zhoreli? A ako im pomohla obec?                                                                                                                                     
Starosta obce odpovedal, že domy sa pomaly stavajú. Obec zakúpila hranoly a OSB dosky 
v hodnote cca 900,00  EUR. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 305 / 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.                                                                                        
B. žiada :                                                                                                                                                          
1) Starostu obce o preskúmanie možnosti zorganizovania futbalového  mini turnaja s účasťou 
mužstiev okolitých obci .     

                                                                                                    

                                                                                                             Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                           starosta obce 



K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie 

Komisia výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: nezasadala, ale 
ako predseda komisie  sa zúčastnil spoločného stretnutia  občanov obce , ktorí bývajú na Ulici 
davidovskej a zástupcov Prezídia PZ z Bratislavy, Krajského PZ z Prešova,  Okresného PZ vo 
Vranova nad Topľou, Mestskej Polície Vranov nad Topľou  a Policajnej stanice  Sačurova. 
Stretnutie sa konalo na požiadanie občanov ohľadom neustálych útokov zo strany rómskych 
občanov.                                                                                                                                            
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala. Úprava rozpočtu obce a závery 
záverečného účtu   prerokoval predseda komisie   s ekonómkou  a vedením obce. 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : zasadala 1x k organizačnej príprave Dňa 
detí. Predseda komisie vyzdvihol iniciatívu a pomoc členov komisie pri zabezpečovaní 
jednotlivých  úloh. Ocenil aj pomoc pracovníkov SKC a TSP. Zasadnutia sa zúčastnila aj 
Mgr. K. Baňasová, ktorá sa podujala na zorganizovanie letného tábora pre detí obce Sačurov 
v dňoch od  16.7. -20.7.2018. Podmienky prijatia do tábora sú k dispozícii na obecnom úrade. 
V mesiaci  september – október  sa uskutoční už III. ročník vo varení guľášu na ihrisku ŠK.         
Kontrolórka obce: p. Ružena Bundzáková informovala OZ o uskutočnenej kontrole 
v Snackbare , kde bol umiestnený Kvízomat, či náhodou nespĺňa podmienky hracieho 
automatu. Kvízomaty nie sú zaradené do skupiny hracích automatov. Materiál je spracovaný 
písomne, a je súčasťou zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 306 / 2018 

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.                                                                                           
2) Informáciu kontrolórky obce o vykonanej kontrole v Snackbare. 

                                                                                                            

 

                                                                                                           Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                         starosta obce 

__________________________________________________________________________  

 

K bodu 6. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2017. 
Predložila p. K. Kulíková.                                                                                                               
V kronike obce bude za rok 2017 zaznamenaný text chronologický  v 45 bodoch. Termín  
kontroly zápisu sa určuje na 30.10.2018. 



                                    Návrhová komisia predložila návrh uznesenie                                                                            

 

Uznesenie č. 307 / 2017 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                           
A. berie na vedomie :                                                                                                                               
1) Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2017.                                                        
B.  schvaľuje:                                                                                                                                                         
1) Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2017 v  45bodoch.                                        
C. ukladá:                                                                                                                                                        
1) P. Kataríne Kulíkovej zaznamenať predložený návrh  textov za rok 2017 do kroniky obce 
do 30.10. 2018.                                                                                                                         
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                     Peter Barát                             
Sačurov, 28.06.2018                                                                                   starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

 K bodu 7. a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018                                          
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.                                                        
Predložila p. A. Kozáková, zástupkyňa starostu obce a predsedovia komisií OZ. Všetky plány 
sú spracované písomne a sú súčasťou zápisnice.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:                                                                       
Uznesenie č. 308 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov .                                                                                                        
A. berie na vedomie:                                                                                                                             
1) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.                                                                                 
2) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.                                                                   
B. schvaľuje:                                                                                                                                           
1) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.                                                                             
2) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018. 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

                                                                                                              

                                                                                                              Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                            starosta obce 



K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 . 

Predložila kontrolórka obce p. R. Bundzáková.                                                                                        
Plán kontrolnej činností bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením, a je 
súčasťou zápisnice. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                         
Uznesenie č. 309 / 2018 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 18f  ods.1 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                             
A. berie na vedomie :                                                                                                                                  
1) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018                                                                                                         
B. schvaľuje:                                                                                                                                         
1) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         

                                                                                                                

 

                                                                                                                Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                              starosta obce 

 

K bodu 9. a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2017 a správa audítora. 
                 b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017.      
Dôvodovú správu k záverečnému účtu obce za rok 2017 a správu audítora o overení účtovnej 
závierky a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 predložila p. Ľ. Chomjaková.             
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 predniesla  
kontrolórka obce. Všetky materiály a správy sú prílohou zápisnice. Po rozprave poslanci OZ 
hlasovaním prijali návrh uznesenia. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:                                                                           
Uznesenie č. 310 / 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) Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Sačurov za rok 2017.                                                                  
2)  Správa audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce Sačurov      
za rok 2017.                                                                                                                                           
3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017.                                                



B. schvaľuje :                                                                                                                                      
1)  Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Sačurov za rok 2017 bez výhrad.                                          
2)  Schodok bežného a kapitálového hospodárenia v sume 61 768,33 € zistený  podľa 
ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa upravuje – zvyšuje  o 12 559,10 € :                                                                                            
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2559,10 €, a to na prenesený výkon v oblasti 
školstva v sume 499,10 € ( dopravné ) a 2 060 € projekt ZŠ,                                                                               
- nevyčerpané prostriedky zo štát. rozpočtu účelovo určené na kapitálové  výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000 €,  a to na rozšírenie kamerového 
systému v sume 10 000 , ktoré je možné  použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 
§ 8 odsek 4 a 5 zákona č. 253/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                                                     
Upravený schodok bežného kapitálového hospodárenia v sume 74 327,43 € sa vysporiada 
z finančných operácií.                                                                                                                          
Zostatok nepoužitých finančných operácií v sume 128 559,56 € sa vráti do rezervného fondu. 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0      

                                                                                                                 

 

                                                                                                                 Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                               starosta obce 

 

 

K bodu 10.  a) Úprava rozpočtu obce k 31.5.2018.                                                                                 
b) Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2017                                                                         
Predložila ekonómka obce p, Ľ. Chomjaková. Podrobný rozpis úpravy rozpočtu je spracovaný 
písomne v prílohe č.1, a monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce  
k 31.12.2017 je  v prílohe č. 2.                                                                                                                             
Úprava rozpočtu obce  k 31.05.2018 určuje, na čo  použiť finančné prostriedky  z rezervného 
fondu vo výške 128 559,56 €. OZ rozhodlo, aby sa finančné prostriedky použili na:                                   
- dobudovanie detského ihriska pri MŠ ( altánok  a lavičky ),                                                                                          
- oplotenie areálu MŠ,                                                                                                                                    
- namontovanie klimatizácie v skladoch KD,                                                                                                   
- dažďová kanalizácia pozdĺž ulice okolo MŠ                                                                                     
- presvetlenie novej a starej časti MŠ - prístrešky,                                                                                                                                    
- zakúpenie  panvice  do kuchyne v KD,                                                                                                                            
- splátky  pôžičky,                                                                                                                                      
-  rekonštrukčné práce v triedach MŠ.                                                      



                                    Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                      

 

Uznesenie č. 311 / 2018 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                         
A. berie na vedomie :                                                                                                                     
1) Plnenie a úpravu rozpočtu obce k 31.05.2018                                                                                         

2) Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce  k 31.12.2017 

B. schvaľuje:.                                                                                                                                                     
1) Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce  k 31.12.2017                                           
2)  Plnenie a úpravu rozpočtu obce k 31.05.2018 , ako je uvedené v prílohe 1.                                       
3)  Použitie  finančných prostriedkov  z rezervného fondu vo výške 128 559,56 €  na:                                   
- dobudovanie detského ihriska pri MŠ ( altánok  a lavičky ), - oplotenie areálu MŠ,                                                                                                                                    
- namontovanie klimatizácie v skladoch KD, - dažďová kanalizácia  pozdĺž ulice okolo MŠ,  - 
presvetlenie novej a starej časti MŠ, - zakúpenie  panvice  do kuchyne v KD, - splátky  
pôžičky, -  rekonštrukčné práce v triedach MŠ.                                   

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         

                                                                                                                  

 

                                                                                                                 Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                               starosta obce                                           

K bodu 11.Vyhodnotenie činnosti miestnych občianskych poriadkových služieb 
v súvislosti  s dopadom na trestnú a priestupkovú činnosť obyvateľov obce.  

Predložil starosta obce.                                                                                                                       
Miestne občianske poriadkové služby vykonávajú svoju činnosť od decembra 2017. Podľa 
názorov občanov sa situácia  zlepšila, i keď nemajú potrebné podmienky na rôzne zásahy 
proti trestným činom. Pracujú ako prevencia a monitorujú stav v obci pred rôznymi 
problémami. Schválením minimálnej mzdy a príplatkov za soboty, nedele  sa  navýšia 
výdavky na činnosť hliadok. Po rozprave poslanci  OZ rozhodli ponechať činnosť hliadok do 
septembra 2018, a potom opäť prehodnotiť účelnosť, pracovnú dobu a finančné pokrytie ich 
činnosti. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                      
Uznesenie č. 312 / 2018 

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



A. berie na vedomie :                                                                                                                     
1)   Vyhodnotenie činnosti miestnych občianskych poriadkových služieb v súvislosti  
s dopadom na trestnú a priestupkovú činnosť obyvateľov obce.                                                                                               

B. schvaľuje:                                                                                                                                               
1)   Ponechať činnosť hliadok  v súčasnom pracovnom systéme do septembra 2018, 
a v októbri opäť prehodnotiť účelnosť, pracovnú dobu a finančné pokrytie  činnosti MOPS. 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         

                                                                                                                  

 

                                                                                                                 Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                               starosta obce        

 K bodu 12. Informácia o činnosti  nadácie z USA a o možnosti čerpania finančných 
prostriedkov z projektu, ktorý bude mať dopad na sociálne slabých občanov obce.                                           

Predložil starosta obce. 
Informoval poslancov OZ o návšteve pracovníkov nadácie z USA, ktorá finančne pomáha  
financovať rôzne projekty na zlepšenie  životných podmienok pre sociálne slabých občanov. 
Nakoľko sa zástupcovia Nadácie na zasadnutie OZ nedostavili, predložil návrh na 
vybudovanie sociálneho zariadenia ( sprchy) pri budove Polície na Ulici davidovskej za 
finančnej podpory nadácie cca 8 000 €. Po rozprave poslanci OZ podporili túto možnosť 
 zapojenia sa do realizácie zariadenia. 
 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                      
Uznesenie č. 313 / 2018 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                         
A. berie na vedomie :                                                                                                                     
1)   Informáciu o činnosti  nadácie z USA a o možnosti čerpania finančných prostriedkov 
z projektu, ktorý bude mať dopad na sociálne slabých občanov obce.                                            

 B. schvaľuje:                                                                                                                                               
1)   predbežnú ponuku  nadácie z USA a o možnosti čerpania finančných prostriedkov 
z projektu (cca 8 000€), ktorý bude mať dopad na sociálne slabých občanov obce – 
vybudovanie hygienického zariadenia.                                          

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                               starosta obce                                



- Na návrh starostu obce bolo poslancami schválené prerušenie zasadnutia OZ z dôvodu, 
že na zasadnutie bol prizvaný kaplán rímskokatolíckej farnosti  Mgr. Jozef Vaľko. 
Kaplán J. Vaľko  pôsobil na Sačurovskej farnosti 4 roky, a z dôvodu premiestňovania  
odchádza na farnosť do obce Ruskov.  Starosta obce a poslanci OZ sa poďakovali za jeho 
pôsobenie v našej obci, a zaželali mu v mieste nového pôsobenia veľa zdravia a síl na 
vykonávanie jeho pastoračnej služby. Pán kaplán  sa zapísal aj do kroniky obce.  

 

K bodu 13. Rôzne: 
-Predlženie  úveru - Superlinka na roky 2018/2019  v  Prima banke  Slovensko, a.s.                                                                                                                                               

Predložil starosta obce.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                          
Uznesenie č. 314 / 2018 

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)Žiadosť obce o predlženie  úveru - Superlinka na roky 2018/2019 vo výške 15 000 EUR                  
v  Prima banke  Slovensko, a.s. za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.                 
B. schvaľuje:                                                                                                                                                    
1) Prolongáciu krátkodobého úveru - Superlinka  vo výške 15 000 EUR poskytnutého zo 
strany   Prima banky Slovensko, a.s. Žilina, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve , s možnosťou ako opakovanej prolongácie zmluvy, tak aj s možnosťou zmeny úveru 
na terminovaný úver na roky 2018/2019.                 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   

                                                                                                     

                                                                                                      Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                    starosta obce 

 

 

a)Návrh na počet poslancov Obce Sačurov na nové volebné obdobie r. 2019-2022. 

Predložil starosta obce                                                                                                                                            
Dôvodová správa.                                                                                                                                        

V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnému zriadeniu v znení zmien 
a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť počet poslancov na celé volebné 
obdobie r. 2019 – 2022.                                                                                                                              
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia 
zákona o obecnom zriadení takto:                                                                                                                              
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce        7 až 9 poslancov                                                                   



Obec Sačurov mala k 31.12.2017 -  2396 obyvateľov, t. z., že počet poslancov môže byť od 
7do 9. Predložil  návrh na počet poslancov v novom volebnom období  r. 2019 - 2022  na 
počet  9 poslancov.    

 Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         

b) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Sačurov na nové volebné 
obdobie   r. 2019-2022. 

Dôvodová správa:                                                                                                                                                             
V zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov,  je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.                                                                                                                                      
S prihliadnutím na uvedené skutočností  predložil  návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie 
starostu Obce Sačurov na nové volebné obdobie rokov 2019 – 2022,  a to : v rozsahu 1 -  
v plnom rozsahu. 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         

c)  Návrh na určenie výšky  platu starostovi obce vo volebnom období 2019-2022  

 Výška platu starostovi obce sa určuje v zmysle   § 3 ods. 1 Zákona  č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení  a  platových pomeroch starostov obci v.z.n.p Starostovi patrí plat, ktorý 
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca  v NH vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 alebo 
násobku podľa § 4 ods. 6.  

 

 

 

OZ bol predložený návrh na určenie platu starostovi obce na volebné obdobie 2019-2022 
vo výške podľa §3 ods.1.  

Hlasovanie:  za:  9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0       

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                    
Uznesenie č. 315 / 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11 ods. 3 a 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a  §3 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  
a platových pomeroch starostov obci v.z.n.p.                                                   

A. berie na vedomie :                                                                                                                              
1)  Návrh na určenie počtu poslancov Obce Sačurov na nové volebné obdobie  r. 2019- 2022 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 



2)   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Sačurov na nové  volebné 
obdobie  r. 2019-2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                                            
3)  Návrh na základe  rozsahu  výkonu funkcie starostu Obce Sačurov určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom, mesačný plat starostu v zmysle zákona  č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obci v.z.n.p.                                                                                                                                                   

B. určuje:                                                                                                                                          
1)  Počet poslancov v novom volebnom období  r. 2019 - 2022 -  počet  9 poslancov.                          
2)  Rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Sačurov na nové volebné obdobie rokov 2019 –                        
2022,  a to : v rozsahu 1 -  v plnom rozsahu.                                                                                                   
3) Plat starostovi obce na volebné obdobie 2019-2022 vo výške podľa §3 ods.1. ( základný 
plat) 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0     

                                                                                                                  

 

                                                                                                                 Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                               starosta obce 

 

- Žiadosť okresnej organizácie Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou o finančný 
príspevok  na športovú súťaž seniorov v roku 2018  v areáli reštaurácie Kondor  v 
Zámutove.  

 

Návrhová komisia predložila návrh                                                                                           
Uznesenie č. 316 / 2018 

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)Žiadosť okresnej organizácie Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou  o finančný 
príspevok na rok 2018.                                                                                                                                          
B. schvaľuje:                                                                                                                                              
1) Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou   finančný príspevok vo 
výške 75  EUR na športovú súťaž seniorov. 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   

                                                                                                      

 

                                                                                                      Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                    starosta obce 



 

- Predloženie podania žiadosti na odkúpenie parcely č. 1090/62 vo výmere 252m2 
a parcely č. 1090/63 o výmere 138m2 od spoločnosti AGREN za účelom prístupu 
k zbernému dvoru obce Sačurov                                                                                                 
- Predložil starosta obce. Po rozprave  poslanci OZ schválili odkúpenie   parciel vo výmere 
spolu 390m2 od spoločnosti AGREN za 2 €/m2. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                                 
Uznesenie č. 317 / 2018 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.                                                                                                                          
A. berie na vedomie :                                                                                                                                 
1) Predloženie podania žiadosti na odkúpenie parcely č. 1090/62 vo výmere 252m2 a parcely 
č. 1090/63 o výmere 138m2 od spoločnosti AGREN za účelom prístupu k zbernému dvoru 
obce Sačurov                                                                                                                                                            
B. schvaľuje:                                                                                                                                           
1) Odkúpenie parcely č. 1090/62 vo výmere 252m2 a parcely č. 1090/63 o výmere 138m2 od 
spoločnosti AGREN za účelom prístupu k zbernému dvoru obce Sačurov  za hodnotu  2 €/m2.                                                          

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0       

                                                                                                      

 

                                                                                                        Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                      starosta obce 

 

Žiadosť o schválenie novej Zriaďovacej listiny pre MŠ v Sačurove. 

Predložil starosta obce.                                                                                                                    
Materská škola v obci Sačurov bola postavená v čase, kedy ešte v obci neboli určené 
pomenovania ulíc, a budove  MŠ bolo pridelené len súpisné  číslo, na ktoré bola vydaná aj 
Zriaďovacia listina. Pre lepšiu orientáciu a umiestnenie MŠ v lokalite ulice Dargovská , obec 
žiada o novú Zriaďovaciu listinu s presnou adresou MŠ- Ulica dargovská č. 324. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                            
Uznesenie č. 318 / 2018 



Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.                                                                                                                                                     
A. berie na vedomie:                                                                                                                                                         
1) Žiadosť o schválenie novej Zriaďovacej listiny pre MŠ v Sačurove.                                                             
B. schvaľuje:                                                                                                                                                   
1) Podanie žiadosti obce o vydanie novej Zriaďovacej listiny  pre MŠ v Sačurove  na adresu 
Dargovská č. 324. 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

                                                                                                      

 

                                                                                                       Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                    starosta obce 

-  Podanie informácie o vyhlásenie novej výzvy cez eurofondy na rekonštrukciu 
kanalizácie a ČOV v obciach  nad 2 000 obyvateľov.                                                                                    
Po rozprave zobrali  poslanci predloženú informáciu na vedomie a požiadali starostu obce 
o vypracovanie projektovej dokumentácie na podanie žiadosti v spolupráci so spoločnosťou 
EKOSERVIS. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                           
Uznesenie č. 319 / 2018 

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) Podanie informácie o vyhlásenie novej výzvy cez eurofondy na rekonštrukciu kanalizácie  
a ČOV v obciach  nad 2 000 obyvateľov.                                                                                    
B. žiada:                                                                                                                                          
1) Starostu obce na oslovenie spoločnosti EKOSERVIS, za účelom vypracovania projektovej 
dokumentácie na podanie žiadosti k rekonštrukcii ČOV v obci. 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

                                                                                                      

 

                                                                                                      Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                    starosta obce 

 



- Predloženie zmluvy o spolupráci  uzatvorenej  so Spoločnosťou združenia za 
práva zvierat  a obecným úradom v Sačurove na odchyt , zaočkovanie, 
začípovanie , kastráciu a kompletnú evidenciu psov v rómskej osade. 
                        Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                           

 

Uznesenie č. 320 / 2018 

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) Predloženie zmluvy o spolupráci   so Spoločnosťou združenia za práva zvierat  a obecným 
úradom v Sačurove na odchyt , zaočkovanie, začipovanie , kastráciu a kompletnú evidenciu 
psov v rómskej osade.                                                                                                                                    
B. schvaľuje:                                                                                                                                          
1)  Zmluvu o spolupráci   so Spoločnosťou združenia za práva zvierat  a obecným úradom 
v Sačurove na odchyt , zaočkovanie, začipovanie , kastráciu a kompletnú evidenciu psov 
v rómskej osade do výšky 1 000 EUR.                                                                                                                                  

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

                                                                                                           

 

                                                                                                              Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                           starosta obce 

 

- Informácia starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace máj- jún  2018. 
 

- ŠK Sačurov a poslanci OcÚ sa v dňoch 23.-25. 6. 2018 zúčastnili  futbalového turnaja 
cezhraničnej spolupráce v ČR v obci Rozsochy.    
 

- Po kladnej odozve na akciu Sačurovský traktor sa 15. septembra o 13,00 hodine  
uskutoční  súťaž  štvorkoliek .    
 

-  Uskutočnil sa súpis chatrčí v rómskej osade.  
 

- Dokončila sa nadstavba MŠ a opravujú sa dolné triedy  a okolie MŠ.    
 

- Dňa 2.9.2018 sa uskutoční Folklórne popoludnie na miestnom amfiteátri.                                               
 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia                                                                                  
Uznesenie č. 321 / 2018 



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 máj - jún 2018. 

 

                                                                                                  

                                                                                                  Peter Barát 

Sačurov, 28.06.2018                                                                starosta obce 

 

 

K bodu 12. Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:50 hodine. 

 

 

Zapísala: A. Kozáková                          

 

Overovatelia: Mgr. M. Hric   .......................                                             Peter Barát 

                         p. J. Onuško   ........................                                            starosta obce                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


