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                                                         Zápisnica  

  z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 07.07. 2017 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

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

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

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce 

 
Program: 
 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
 3.  Prerokovanie ponuky Rímskokatolíckej cirkvi na odpredaj svojho majetku, parcely  
      č. 1239/2 vo výmere 41 m2, pozemku pod zberným dvorom obce Sačurov. 
 4. Záver. 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

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

Návrhová komisia: p. Ľ. Bereščíková,Mgr. M. Hric a p. M. Truchan 

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
K bodu 3. Prerokovanie ponuky Rímskokatolíckej cirkvi na odpredaj parcely č.1239/2 
o výmere 41 m2, pozemku pod zberným dvorom obce Sačurov. 
Predložil starosta obce.  
Zberný dvor  skolaudovaný a využívaný  od 1.1.2016  je postavený z časti na pozemku obce, 
a z časti na pozemkoch spoločnosti AGREN s.r.o. Trebišov a Rímskokatolíckej cirkvi. 
Poslanci OZ súhlasili s návrhom starostu obce odkúpiť zvyšné časti pozemkov do vlastníctva 
obce. Spoločnosť AGREN s.r.o.  s predajom parcely č. 1090/16 vo výmere 868 m2  za cenu  
2  EUR / m2 súhlasila, a predmetný pozemok  je už vo vlastníctve obce.  



. 

O odkúpenie parcely č. 1239/2 vo výmere 41 m2 požiadala obec aj druhého vlastníka - 
Rímskokatolícku cirkev, uznesením OZ  č. 108 / 2015 / B . Starosta obce  predložil ponuku na  
Arcibiskupský úrad v Košiciach, a odpoveď  mala byť doručená  najneskôr do 30. júna 2017. 
Nakoľko sa OZ konalo dňa 22.06 2017, a do tohto času nebola predložená ponuka 
ekonomickej rady z Arcibiskupského úradu, nebolo možné  k tejto záležitosti prijať potrebné 
uznesenie.  
Po doručení ponuky bolo zvolané OZ, ktoré schválilo navrhovanú cenovú ponuku 
Arcibiskupského úradu v Košiciach vo výške 5 € /m2. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 234 / 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie:                                                                                                                                        
1)  Cenovú ponuku Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice na odkúpenie 
     parcely č.1239/2 o výmere 41 m2  za 5 € / m2.  
B.  schvaľuje:                                                                                                                                                 
1)  Odkúpenie parcely č.1239/2 o výmere 41 m2 podľa vyhotoveného GO plánu č. 37355660 
      – 20/2015 za sumu 5 € / m2. 
 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0      
                                                                                                                                       
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 07.07.2017                                                                               starosta obce 

 

 
K bodu 12. Záver: 
 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: A. Kozáková                          

 

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

                       Ing. B. Zubko   ........................                                             starosta obce                                                                                                                                                                                                                                     
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