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Zápisnica  z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 10.9. 2020 o 17:00 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci :Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala (od 17: 30 hod.) ,Ing. M.Roman,  

               MUDr. M.Romanová MPH (od 18:00 hod),Ing. B. Zubko, 
                    p.Dutkovič, Mgr.I.Baran,  

Ospravedlnení:  p.M.Truchan, Ing.D.Capik 

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

Zapisovateľka -  sl.S.Bálintová 
 

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. a) Správa o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020  ZŠ 

             v Sačurove. 

        b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 

             2020 /2021 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /. 

   7. a) Správa o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020 MŠ Sačurov. 

        b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 

             2020 /2021 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /. 

   8.  Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce k 31.8. 2020. 

   9.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 30.11.2020 – určenie pracovných 

           komisií / p. Peter Barát - starosta obce  /. 

  10. Prerokovanie VZN 3/2015 a dodatku č.1 k danému VZN. 

  11. Organizačné zabezpečenie XXV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIV. Ročníka     

          Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát / 

 12. Rôzne 

 13.Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva  skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných  5,teda 
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zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné. 

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

Hlasovanie:  za:  5 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

 
 

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

Overovatelia zápisnice: Baňasová, Roman 
Návrhová komisia: Baran, Dutkovič, Zubko 

Zapisovateľ: Bálintová 

Hlasovanie:  za: 5 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 ,  

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  

Uznesenie č.103  /  2020. Schvaľuje: 

Návrh na uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy s Arcibiskupským úradom Košice  
Rímskokatolíckej cirkvi s predkupným právom na budovu Svadobky v sume 12.320.- EUR. 

Starosta (19.5.2020): Dnes sme dostali list od majetkovej komisie Arcibiskupského úradu Košice, kde 
nás vyrozumeli so svojim stanoviskom. Starosta telefonicky list ešte prekonzultoval. Právnikom AB 
úradu Košice bude pripravená nájomná zmluva na dobu neurčitú s možnosťou odkúpenia budovy. 
Obec má možnosť zapracovať do rozpočtu 2021 odkúpenie budovy – v roku 2021 , potiažne v roku 
2022.  
Starosta, ( 25.6.2020): Dnes pani ekonómka Arcibiskupského úradu poslala návrh zmlúv. Jedna 
zmluva je nájomná  na nájom za 100 EUR/rok, druhá zmluva je kúpna v cene 12.320.-EUR za 
nehnuteľnosť. Starosta navrhuje odkúpiť v budúcnosti – napríklad na budúci rok , v dvoch splátkach 
po 6.160.-EUR.. 
Starosta, ( 10.9.2020): Momentálne čakáme na podpísané zmluvy z Arcibiskupského úradu Košice. 

Záver: uznesenie v štádiu plnenia 

Uznesenie č. 42 / 2019. Schvaľuje: 
 realizáciu zámeru výstavby hygienického centra pri Polyfunkčnom objekte na ul.Davidovská. 
Z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity máme schválených 13.000.- EUR, 
z Nadácie EPH 4.000.- EUR, z Apoštolskej cirkvi v USA 8.000.- EUR,  

Starosta: bola započatá  realizácia formou prístavby k Polyfunkčnému objektu na 
ul.Davidovská ( budova Polície). V súčasnosti sú zrealizované základy, sokel, múry, ktoré 
treba dokončiť. Zabetónovala sa podlahová betónová doska, urobili sa ležaté rozvody 
kanalizácie. Stavebný materiál v hodnote cca 6.500.- EUR zaplatila Nadácia Apoštolskej 
cirkvi v USA. Z príspevku Nadácie EPH bola zakúpená sanita a radiátory. Do zimy by sme 
chceli domurovať múry a zabetónovať stužujúci obvodový železobetónový veniec, prípadne 
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stavbu zastrešiť. 
Starosta (20.2.2020): Momentálne je zabetónovaný železobetónový veniec a začneme s realizáciou 
strechy. 
Starosta ( 19.5.2020): Budova je zastrešená – strecha je hotová. Je zakúpený materiál  a prebehlo 
verejné obstarávanie na práce vo vnútri. Budeme pokračovať v prácach 
Starosta, ( 25.6.2020):): K dnešnému dňu nič nové. 
Starosta, ( 10.9.2020): Momentálne sa robia práce vo vnútri – izolácie, potery, kúrenie. Tiež prípojka 
vody a kanalizačná prípojka. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č. 57 / 2019 ( súvisí s uznesením 102/2019). Schvaľuje: 

1) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPLZ-P06-SC611-2019-1  Podpora dobudovania 
základnej technickej infraštruktúry. Názov žiadosti o NFP: Podpora dobudovania základnej 
technickej infraštruktúry v obci Sačurov. 
2) 5%-tné spolufinancovanie projektu celkových oprávnených nákladov 
3) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
Starosta: projektant dokončuje štúdiu. Uvažuje sa o ceste a chodníku ku MŠ popri ZŠ, na 
ul.Školská uložiť do rigolu, popri oplotení ZŠ odpadové rúry a ponad nich urobiť chodník, na 
ul.Davidovská urobiť nový asfalt a chodník, od ulice Davidovskej smerom poza konce parciel 
ul.Davidovskej a ulice Jarkovej urobiť cestu až na ul. Dargovskú ku Domu nádeje.  
Rozpočet podľa štúdie vyšiel na 850.000.-. V rámci tohto projektu je teraz potrebné urobiť verejné 
obstarávanie na projektanta na vykonávací projekt. PD bude oprávnený náklad. 

Starosta (20.2.2020): Momentálne prebieha verejné obstarávanie na projektovú 
dokumnetáciu. 
Starosta ( 19.5.2020): V rámci tohto projektu od minulého zasadnutia zastupiteľstva nie je zatiaľ nič 
nové. 
Starosta, ( 25.6.2020): Prebehlo verejné obstarávanie projektanta, projektant bol oslovený, aby 
vypracoval projektovú dokumentáciu. 
Starosta, ( 10.9.2020): Projekty by už mali byť vypracované, zatiaľ ich ale projektantka neodovzdala 
a nie sú teda ani zaplatené. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.88 / 2019. Schvaľuje: 

1)  návrh starostu za oslovenie vlastníkov na odkúpenie časti parciel medzi Domom nádeje 
a ulicou Davidovskou – od p.Rogovskej po p.Vladimíra Karchňáka. 
2) návrh na podanie žiadosti na VSE o zriadenie elektrických prípojok na tieto parcely, 
zaplatenie poplatku 75 EUR  za prípojku a vypracovanie projektovej dokumentácie týchto 
elektrických prípojok. 
Starosta( 19.5.2020) : Od VSE máme povolenie na zriadenie 15 elektrických prípojok. Je 
potrebné poodkupovať časti parciel aby bola vytvorená súvislá uličná čiara. Za účelom 
odkupovanie týchto častí parciel bol vyhotovený znalecký posudok na cenu m2 parciel tam 
situovaných. Cena bola posudkom stanovená na 1,20.- EUR/m2. Po prepočítaní cez výmeru 
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parciel, ktoré je potrebné odkúpiť od jednotlivých vlastníkov.  Výsledná suma potrebná na 
odkúpenie týchto častí parciel je 1080.- EUR. 

Starosta, ( 25.6.2020): Do VSE sme dali žiadosť na 10 prípojok, projektant nás upozornil, že tam môže 
byť 20 prípojok, teda išla nová žiadosť na VSE na 20 prípojok. 
Starosta, ( 10.9.2020): Projektant dostal zadanie na projektovú dokumentáciu 20 el.prípojok, 
vypracováva projektovú dokumentáciu. 

 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.115 / 2020. Schvaľuje: 

Odkúpenie častí parciel od jednotlivých vlastníkov na novovytváranej ulici  
 Cintorínskej v jednotkovej cene 1,20.- EUR/m2

 

Starosta ( 25.6.2020): Kúpna zmluva je už rozpracovaná, starosta rozprával s niektorými 
vlastníkmi, s niektorými ešte nie. 
Starosta, ( 10.9.2020):Samotné časti parciel sa zatiaľ neodkupovali lebo je tam viacero doživotných 
užívacích práv už nežijúcich vlastníkov a toto sa teraz rieši na katastrálnom úrade. 

 
Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
 

Uznesenie č.136 / 2020. schvaľuje: 

Návrh starostu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj parciel 79/15 ,79/16 a 68/2 za 
účelom investičnej výstavby v súlade s územným plánom obce. 
Starosta (10.9.2020 ): týmto uznesením je schválený zámer vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže za účelom predaja tejto nehnuteľnosti, samotné podmienky obchodnej verejnej súťaže 
na predaj týchto parciel budú predmetom dnešného rokovania OZ 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.137 / 2020. schvaľuje: 

Návrh starostu na odkúpenie rodinného domu p.M.Peka č.331 s  parcelou č. 829 a 830  na 
ulici Dargovskej za maximálnu cenu 27.000.- EUR. 
Starosta (10.9.2020 ): Dom bol odkúpený, vyplatený, nehnuteľnosť je prepísaná na obec. 

Záver: uznesenie  je splnené – vypúšťa sa z plnenia uznesení 

 

Uznesenie č.138 / 2020. schvaľuje: 
Návrh starostu na odkúpenia parciel reg. „C“ č. 835 a „C“ č. 836 na LV 73 a taktiež 
rodinného domu na ul. Dargovskej so súpisným číslom 335/20 postavený na parcele č.835. 
Všetko o celkovej rozlohe 1879 m2. Maximálna cena za nehnuteľnosť je 42.000. 
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Starosta, ( 10.9.2020): Je podpísaná kúpna zmluva na kúpnu cenu 41.250.-EUR a návrh na zápis je 
podaný na kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľnosť zatiaľ neprepísal. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 139/ 2020 

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

A. berie na vedomie: 
1) Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ. 

 

 

 
          Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020        starosta obce 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
Bez interpelácií. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.140/ 2020 
 

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

A. berie na vedomie: 
1) Interpeláciu poslancov. 
 

                                                                                     Peter Barát 

Sačurov, 10.9.2020                            starosta obce 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM: Komisia nezasadala. 

Ing.Zubko - za KomisiuVVPaŽP: Komisia nezasadala. 
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Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia mala jedno zasadnutie. Preberala 
usporiadanie súťaže vo varení gulášu, ktoré bude usporiadané na futbalovom ihrisku 
3.10.2020 o 09:00 hod – pozvaní sú všetci poslanci, občania. Predsedníčka Komisie navrhla 
zostaviť aj súťažné družstvo z poslancov OZ.  
Na zasadnutí tejto komisie sa preberalo aj usporiadanie Sačurovskej pätnástky, ktorá bude 
v nedeľu 13.9.2020. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.141/ 2020 

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

A. berie na vedomie: 
1) informáciu o činnosti komisií Obecného zastupiteľstva za uplynulé obdobie. 

 

  

 

 

  Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020  starosta obce 

K bodu 6.  

a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2019/2020  ZŠ v Sačurove. 
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  
2020 /2021 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /. 

Predniesla v zastúpení Mgr.Baňasová. Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom 
roku 2019/2020  ZŠ a organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v 
školskom roku 2020 /2021 na ZŠ tvoria prílohu č.2 tejto zápisnice 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.142/ 2020 

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

A. berie na vedomie: 

1) Správu o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020  ZŠ 
        v Sačurove. – viď príloha č.2 tejto zápisnice 

2) Organizačné zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 
        2020 /2021 na ZŠ v Sačurove– viď príloha č.2 tejto zápisnice 
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B. schvaľuje: 

 
      1)   Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020  ZŠ 
           v Sačurove. – viď príloha č.2 tejto zápisnice 

     2) Organizačné zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu v školskom roku 
          2020 /2021 na ZŠ v Sačurove– viď príloha č.2 tejto zápisnice 

 

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

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020        starosta obce 

 

K bodu 7.  

a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2019/2020  MŠ v Sačurove. 
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  
2020 /2021 na MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /. 
Predniesla  riaditeľka  MŠ – Mgr.Urbanová. 
 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2019/2020  MŠ a organizačné 
zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020 /2021 na MŠ tvoria 
prílohu č.3 tejto zápisnice 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.143/ 2020 

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

A.  berie na vedomie: 

      1) Správu o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020  MŠ 
             v Sačurove. – viď príloha č.3 tejto zápisnice 

      2) Organizačné zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 
            2020 /2021 na MŠ v Sačurove– viď príloha č.3 tejto zápisnice 
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 B.  schvaľuje: 

 
      1) Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020  MŠ 
          v Sačurove. – viď príloha č.3 tejto zápisnice 

      2) Organizačné zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu v školskom roku 
           2020 /2021 na MŠ v Sačurove– viď príloha č.3 tejto zápisnice 

 

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

 

        Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                              starosta obce 

 

 

K bodu 8.  Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce k 31.8. 2020. 

Úprava rozpočtu ZŠ –škola nepožiadala o úpravu rozpočtu 

Úprava rozpočtu obce –predniesol predseda KFaSOM - viď príloha č.4 tejto zápisnice. 
Rozpočet bol na strane príjmov a výdajov navýšený o 96.300.- EUR s návrhom o zapojenie 
finančných prostriedkov 12.000.- EUR z rezervného fondu do kapitálových výdajov. 
 

 

                                    Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 144 / 2020 

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

A.  berie na vedomie: 

      1) Návrh na úpravu rozpočtu obce ku 31.8.2020 – viď príloha č.4 tejto zápisnice 

   B.  schvaľuje: 
      1) Návrh na úpravu rozpočtu obce ku 31.8.2020 – viď príloha č.4 tejto zápisnice 

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

  

 

Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                                                  starosta obce 
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K bodu 9.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 30.11.2020 – určenie 
pracovných komisií / p. Peter Barát - starosta obce  /. 

Starosta navrhol zloženie komisií podľa ich zloženia v minulosti: 

-Starý OcÚ + Požiarna zbrojnica: Capik,Truchan 

- Spoločensko-kultúrne centrum + Kultúrny dom: Baňasová, Capik 

- Základná škola + Školská jedáleň: Baňasová, Baran, Romanová 

- Materská škola: Zubko, Romanová 

- Drobná prevádzkareň + Dom nádeje + Objekt Polície: Begala, Dutkovič 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 145 / 2020 

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

A.  berie na vedomie: 

      1) Návrh starostu na zloženie inventarizačných komisií ku inventarizácii obecného  
          majetku k 30.11.2020 

   B.  schvaľuje: 
      1) ) Návrh starostu na zloženie inventarizačných komisií ku inventarizácii obecného  
          majetku k 30.11.2020 

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

  

 

                                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                                                  starosta obce 

 

    K bodu 10.) Prerokovanie VZN 3/2015 a dodatku č.1/2019  k danému VZN. 
 

Návrhy na zmenu tohto VZN neboli žiadne. Po prekonzultovaní tejto problematiky so 
Základnou školou a taktiež s ekonómkou ,nie je potrebná zmena  teraz platného VZN 3/2015 
o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka MŠ, dieťaťa MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov 
v škole spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD s dodatkom č. 
1/2019. 

Platné VZN 3/2015 s dodatkom 1/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka MŠ, 
dieťaťa MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v škole spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom 
v MŠ a pobytom v ŠKD tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 146 / 2020 

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

A.  berie na vedomie: 

      1) Platnosť bezo zmeny - VZN 3/2015 s dodatkom 1/2019 o výške príspevkov zákonného 
zástupcu žiaka MŠ, dieťaťa MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v škole spojených so 
stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD – viď príloha č.5 tejto zápisnice 

 

  

 

Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                                                  starosta obce 

 

 

K bodu 11. Organizačné zabezpečenie XXV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIV. Ročníka 
 Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát / 

Predniesol starosta obce, kde detailne popísal jednotlivé úlohy každého z členov 
usporiadateľského tímu. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 13.9.2020. Súťaže detí začínajú 
o 12:00 hod a hlavný beh štartuje o 13:00 hod. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 147 / 2020 

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

A.  berie na vedomie: 

      1) Organizačné zabezpečenie XXV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIV.    

          Ročníka  Memoriálu H. Slukovej 

 

  

 

Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                                                  starosta obce 
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K bodu 12. Rôzne 
Rozpravu započal starosta informáciou o vlastníctve 11 757 akcií Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti. Za celkové obdobie vlastníctva týchto akcií  bol finančný profit obce 
z tohto vlastníctva minimálny. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 148 / 2020 

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

   A.  schvaľuje: 
      1) ) Predaj cenných papierov – 11 757 ks kmeňových  zaknihovaných akcií na meno 
emitenta Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice,  
ISIN: SK1110005180, v menovitej hodnote 33,19.- EUR za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. 

B.  poveruje: 
Starostu obce vykonaním potrebných právnych úkonov smerujúcich k predaju uvedených 
akcií s rešpektovaním predkupného práva akcionárov 

Hlasovanie:  za: 5  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  2  

  

 

Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                                                  starosta obce 

V pokračovaní bodu „Rôzne“ sa starosta vrátil k uzneseniu č. 137/2020, ktorým OZ schválilo 
zámer predaja pozemkov registra C KN parcelné čísla 68/2, 79/15, 79/16 ( parcely pri terajšej 
školskej bytovke) 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 149 / 2020 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p a v zmysle ust.§ 9 ods.2 písm.b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov: 

A. schvaľuje: 
 

na predaj nehnuteľného majetku zapísaného na LV č.1046, kat.územie Sačurov a to: 
- pozemku registra C KNparc. číslo 68/2,druh pozemku: ostatné plochy o výmere 952 m2 
- pozemku registra C KN parcelné číslo 79/15,druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  



12 

 

o výmere 679  m2 
- pozemku registra C KNparc.číslo 79/16,druh pozemku: ostatné plochy o výmere 565 m2 

 
podmienky obchodnej verejnej súťaže  - viď príloha č.6 tejto zápisnice 

 

Hlasovanie:  za: 6  poslancov,   proti :  1 ,   zdržal sa:  0  

  

 

Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                                                  starosta obce 

 

Starosta ďalej informoval, že obci nebola schválená žiadosť o dotáciu 5000.-EUR  zo štátneho 
fondu ochrany prírody na výsadbu zelene 
 

Po oslovení partnerskej obce Pisarowce sme sa zapojili do projektu cezhraničnej spolupráce 
s poľskou gminou Sanok, kde sme podali žiadosť o 50.000.- príspevok z PSK, ktorý môžeme 
použiť na zrekonštruovanie priestorov starého OcÚ, prezentáciu krojov, a p. 

V areály bývalého JRD prebieha výstavba kompostoviska – sú tam navozené betónové bloky 
na jeho výstavbu. 

Ďalej starosta informoval poslancov o riešení zberu komunálneho a separovaného odpadu. 
O realizáciu tohto zberu sa v obciach nášho mikroregiónu uchádzajú tri spoločnosti – Fúra, 
Marius Pedersen a Kosit. Všetky tri spoločnosti budú schopné pri zbere KO vážiť jednotlivé 
smetné nádoby. Na jednaniach v poslednom období došlo ku zhode starostov, že obce 
vypovedia terajšie zmluvy na zber TKO a vypíšu nové súťaže na tento zber, do ktorých sa 
môžu tieto spoločnosti zapojiť. 

Pán Jozef Bačík z Davidovskej ulice napísal na Ministerstvo vnútra list, v ktorom 
popisuje situáciu v spolunažívaní majoritného obyvateľstva so sociálne vylúčenou komunitou 
na tejto ulici. Tento list bol postúpený na Úrad rómskeho splnomocnenca a Políciu.  

 
-  Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na vybudovanie verejne prístupných  nabíjacích 
staníc pre elektromobily. Môžeme čerpať dotáciu 5.000.- EUR na jedno nabíjacie miesto, 
naša spoluúčasť je 250.- EUR na jedno nabíjacie miesto. Ku takejto nabíjacej stanici urobí 
obec iba elektrickú prípojku. 
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Uznesenie č. 150 / 2020 

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

A.  berie na vedomie: 

      1) Návrh starostu na zapojenie sa do výzvy č.11378/2020-4210-52028 Ministerstva 
hospodárstva SR, kód č.: 11378/2020-4210-52028 na vybudovanie verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc. Názov : Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci 
Sačurov. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov – 350€. 

   B.  schvaľuje: 
      1) Návrh starostu na zapojenie sa do výzvy č.11378/2020-4210-52028 Ministerstva 
hospodárstva SR, kód č.: 11378/2020-4210-52028 na vybudovanie verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc. Názov : Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci 
Sačurov. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov – 350€. 

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

  

 

Peter Barát 
Sačurov, 10.9.2020                                                                                                  starosta obce 

Do diskusie sa zapojil p.Begala. Vzniesol požiadavku na starostu na orezanie konárov orecha, 
ktorý zakrýva dopravnú značku pri vjazde na most ponad potok medzi ulicami Osloboditeľov 

a Jarkovej (pri „fabrike“) a tiež na postrek chodníka na ul.Dlhej proti prerastaniu burinou. 
Starosta reagoval, že po zbere plodov bude dopravná značka viditeľná a chodník čistíme 

pracovníkmi VPP. Každý chodník si môžu tiež vyčistiť tam bývajúci občania -  každý pred 
vlastným dvorom. 

K bodu 13)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 20:50 hod 

Zapísal:   M. Roman 

Overovatelia:    K. Baňasová  .......................................   

                M. Roman                .........................................       
 
                                                                                                                                  Peter Barát 

                     starosta obce
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