Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Sačurov,
konaného dňa 25.6. 2020 o 17:00 hod
Prítomní: Starosta obce : Peter Barát
Poslanci : Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala, Ing. M.Roman,
MUDr. M.Romanová MPH, Ing. B. Zubko, Ing.D.Capik
p. M.Truchan, p.Dutkovič, Mgr.I.Baran
Neprítomný :

Mgr.K.Baňasová ( prítomná od 17:50 hod)

Prizvaní:

p.R.Bundzáková – kontrolór obce, p. Ľ.Chomjaková - ekonómka obce,
sl.S.Bálintová - zapisovateľka

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. Úprava rozpočtu obce k 30.6.2020
7.a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020
b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020.
8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 .
9. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 a správa audítora
b) Stanovisko hlavného zaznamenané v kronike obce za rok 2019
9. Rôzne
10. 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 8, teda
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: 8 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Capik, Baran
Návrhová komisia: Zubko, Dutkovič, Begala
Zapisovateľ: Bálintová
Hlasovanie: za: 8 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 lis 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 poslal 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..

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
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.

Záver: uznesenie je v štádiu plnenia
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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 s cestou a chodníkom 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.

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 vyhotovená znalecký posudok na cenu m2 parciel tam
situovaných. Cena bola posudkom stanovená na 1,20.- EUR/m2. Po prepočítaní cez výmeru
parciel, ktoré je potrebné poodkupovať od jednotlivých vlastníkov je výsledná suma potrebná
ja odkupovanie týchto častí parciel 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.

Záver: uznesenie je v štádiu plnenia
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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.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č.122 / 2020. Schvaľuje:
Návrh v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC1112017-32/05 zo dňa 17.5.2019 a článkom 13, ods.1 „ZABEZPEČENIE POPHĽADÁVKY,
POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“, Prílohy č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné
zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu:
Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Sačurov,
kód ITMS2014+: 310011P865, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky.
Určenie formy zabezpečenia pohľadávky:
Názov projektu: Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Sačurov
Kód projektu ITMS2014+: 310011P865
Prijímateľ: Obec Sačurov

Starosta ( 25.6.2020): Bol v Bratislave podpísal blankozmenku.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Uznesenie č.125 / 2020. Schvaľuje:
Návrh na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom parciel 79/15 , 79/16 a 68/2 za účelom
výstavby v súlade s územným plánom obce.
Starosta (25.6.2020): Obstarávateľ neodporúča súťaž na prenájom pozemku ale odporúča
predaj pozemku investorovi za účelom výstavby v súlade s územným plánom obce.
Záver: uznesenie je v štádiu plnenia

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 127/ 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade s §11 ods. 4/n zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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A. berie na vedomie:
1) Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ.

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020
K bodu 4. Interpelácia poslancov OZ
Bez interpelácií.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 128 / 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, 25.6.2020

starosta obce

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM: Komisia zasadala. Prejednala záverečný účet obce, ktorý
odporúča zastupiteľstvu schváliť bez výhrad a odporúča tiež schváliť správu nezávislého
audítora.. Taktiež sa zaoberala možnosťami úspor v rozpočte obce v roku 2020 vzhľadom na
vývoj rozpočtu po koronakríze. Doporučuje upraviť výdaje vo financovaní kultúrnospoločenských akcií, vo financovaní ŠK, vo financovaní Domu Sv.Simeona, tiež bude treba
upraviť príjmy z prenájmu kult.domu, vzhľadom na pozastavenie spoločenských akcií.
Ing.Zubko - za Komisiu VVPaŽP: Komisia zasadala, riešila sťažnosť na ulici Staničnej
( Mgr.Danková vs. Pán Uhrín). Došlo na nej ku dohode zúčastnených strán..
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 129 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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A. berie na vedomie:
1) informáciu o činnosti komisií Obecného zastupiteľstva za uplynulé obdobie.

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

K bodu 6. Úprava rozpočtu obce k 30.6.2020
Predniesla p.ekonómka obce – p.Chomjaková vo forme rozpočtového opatrenia 6/2020 zo dňa
30.6.2020- viď príloha č.2 tejto zápisnice.
Príjmová časť rozpočtu je navýšená o 1.241,90.- EUR v položke „233001 41 – Z predaja
pozemkov“ a navýšená je výdavková časť rozpočtu v položke „717003 41 – Prístavby,
nadstavby, stavebné úpravy“ tak isto o 1.241,90.- EUR.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 130 / 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 k 30.6.2020 – viď príloha č.2 tejto zápisnice

B. schvaľuje:
1) Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.6.2020 – viď príloha č.2 tejto zápisnice

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

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

6

K bodu 7a. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II.polrok
Predniesol zástupca starostu – viď príloha č.3 tejto zápisnice

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 131 / 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) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II.polrok 2020 – viď príloha č.3 tejto zápisnice

B. schvaľuje:
1) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II.polrok 2020 – viď príloha č.3 tejto zápisnice

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

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

K bodu 7b. Plán zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II.polrok
Predniesli predsedovia komisií OZ

- viď príloha č.4 tejto zápisnice

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 132 / 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) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II.polrok 2020 – viď príloha č.4
tejto zápisnice
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B. schvaľuje:
1) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II.polrok 2020 – viď príloha č.4
tejto zápisnice
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020
Predniesla kontrolórka obce – p.Bundzáková

- viď príloha č.5 tejto zápisnice

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 133 / 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) Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020 – viď príloha č.5 tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020 – viď príloha č.5 tejto zápisnice
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

K bodu 9a. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 a správa audítora k záverečnému
účtu obce za rok 2019
Predniesla účtovníča obce – p.Chomjaková - viď príloha č.7 tejto zápisnice.
Hospodárenie bežného rozpočtu za r.2019 skončilo s prebytkom 298 709,52.- EUR.
Hospodárenie kapitálového rozpočtu za r.2019 skončilo so schodkom 165 781,71.-EUR.
Bežný a kapitálový rozpočet (v celku) skončil s prebytkom 132 927,81.- EUR.
Po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov zo št.rozpočtu a nevyčerpaných
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prostriedkov ZŠ z uvedeného prebytku vo výške 52.854,40.-EUR skončil upravený celkový
rozpočet obce ra r.2019 s prebytkom 80.073,41. Finančné operácie skončili s prebytkom
12.957,95.-EUR , takže celkové upravené hospodárenie obce za rok 2019 skončilo
s prebytkom 93.031,36.-EUR.
Tento prebytok navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2019 .

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 134 / 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 záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce za rok 2019 bez výhrad –
viď príloha č.6 tejto zápisnice
2) Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky obce k 31.12.2019 –
viď príloha č.7 tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) Záverečný účet obce za rok 2019 -

viď príloha č.6 tejto zápisnice

2.) celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad (viď príloha č.6 tejto zápisnice ):
a.) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia v sume 132 928 eur zistený podľa § 10
ods 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorý sa upravuje - znižuje o nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 52 854,40 eur
na sumu 80 073,41 eur.

b.) upravený prebytok 8 bežného a kapitálového hospodárenia 80 073,41 eur sa prideľuje
do rezervného fondu
c.) kladné saldo finančných operácií v sume 12 957,95 eur sa prideľuje od rezervného
fondu

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

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020
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K bodu 9b. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok
2019
Predniesla kontrolórka obce – p.Bundzáková

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 135 / 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) Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019-viď príloha č.8
tejto zápisnice
B. schvaľuje:
1) Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019-viď príloha č.8
tejto zápisnice
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

K bodu 10. Rôzne
Starosta v úvode bodu 10.Rôzne informoval poslancov o odporúčaní obstarávateľa obce
nerealizovať verejné obstarávanie na prenájom pozemkov za účelom výstavby v súlade
s územným plánom obce . Pokiaľ obec chce realizovať takúto výstavbu, tak vyhlásiť verejnú
obchodnú súťaž na odpredaj pozemku za účelom investičnej výstavby v súlade s územným
plánom na parcelách 79/15 ,79/16 a 68/2 .

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 136 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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A. berie na vedomie:
1) 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.
B. schvaľuje:
1) 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.
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti : 1 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

Starosta ďalej v rámci bodu Rôzne informoval poslancov, že Úrad podpredsedníčky vlády pre
informatizáciu vyhlásil výzvu na predkladanie projektov za účelom zmiernenia pandémie
COVID 19. Obec podala žiadosť, kde v rámci tohto projektu by bolo možné nakupovať
techniku na kosenie a odpratávanie snehu a zriadili by sa v rámci projektu na dobu určitú dve
pracovné miesta na zamestnanie pracovníkov na túto činnosť. Obec podala žiadosť na nákup
techniky na kosenie a odpratávanie snehu.
Starostu opakovane oslovil p.Marcel Peko za účelom odkúpenia jeho pozemku –parc.č. 829 a
830 s rodinným domom súp.č.331 Dargovská ulica, Sačurov. Pre obec by to pri priaznivej
odkúpnej sume bola výhodná kúpa, nakoľko by tým pádom mohlo dôjsť k rozšíreniu objektu
drobnej prevádzkarne.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia
Uznesenie č. 137 / 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 odkúpenie rodinného domu p.M.Peka č.331 s parcelou č. 829 a 830
na ulici Dargovskej za maximálnu cenu 27.000.- EUR.
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B. schvaľuje:
1) 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.
Hlasovanie: za: 9 poslancov, proti : 0 , zdržal sa: 0

Peter Barát
starosta obce

Sačurov, 25.6.2020

V ďalšej diskusii k bodu 10.Rôzne vystúpil p.Zubko s informáciou o sústavnom hromadení
odpadu v potoku pod mostom na ul.Dargovskej obyvateľmi osady .
Starosta odpovedal, že tento problém dlhodobo nevieme riešiť, to isté je pod mostom pri
Svadobke.
p.Zubko ďalej upozornil na časté porušovanie nočného kľudu a hlučné správanie
návštevníkov detského ihriska v centre obce. Starosta doporučil v takomto prípade volať
občiansku hliadku, po 22:00 políciu.
Poslanci taktiež doporučili zatvárať školský areál minimálne počas vyučovania, nakoľko
školská výuka prebieha aj na športových ihriskách a v areály školy sa pohybujú vozidlá, ktoré
by tam minimálne v tomto čase nemali byť.
Starosta osloví riaditeľku ZŠ, aby zabezpečila uzatváranie školského pozemku
V tejto súvislosti starosta tiež informoval, že sa množia sťažnosti na porušovanie kľudu na
ihriskách. Návrh – uzatvárať ihriská o 20.00 hod.
M.Truchan: 11.7. plánuje S.Béreš robiť brigádu na ihrisku.
Starosta: Na ihrisku sa rekonštruujú lavičky mužstiev. Postupne by sa mali osádzať plastové
stoličky.
Pre ŠK išlo doposiaľ na účet v tomto roku 5.000.- EUR. Z dôvodu výpadku príjmu obce
v dôsledku koronakrízy sa budú krátiť príspevky. V tomto mesiaci išlo na účet ŠK 700.-EUR.
Starosta: 18.7.2020 sa uskutoční akcia – Sačurovský traktor.

K bodu 10) Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia o 19:05 hod
Zapísal: Ing.M.Roman
Overovatelia:

Capik ..............................
Baran

...............................

Peter Barát
starosta obce
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