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Zápisnica  z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 26.11. 2020 o 17:00 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci :Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala ( od 17:45 hod), Ing.M.Roman, p.Dutkovič  
      MUDr. M.Romanová MPH, Mgr.I.Baran, p.M.Truchan ( od 17:15 hod) 
      Ing.D.Capik (od 18:30 hod ) 

Ospravedlnený:  Ing.B.Zubko 

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.  Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 30.11.2020. 

.  7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2020,   

                úprava  výšky poplatkov na rok 2021 / ekonómka obce /.  

           b)  Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2020, úprava výšky poplatku na  
                rok 2021 / ekonómka obce /. 
           c)  Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2020, úprava výšky  
                poplatku na rok 2021 / ekonómka obce /.  
     8.  Novelizácia VZN č.4/2011.  
     9.  Novelizácia VZN č.1/2018. 

    10.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2021 a programového rozpočtu na roky  
           2021/2022/ 2023. 
    11. Rôzne 
    12. 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 
zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné. 
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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: Baran, Dutkovič 
Návrhová komisia: Truchan, Romanová, Baňasová 

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. 

Starosta, (26.11.2020): Sú podpísané dve zmluvy s AB Košice, na budúci rok môžeme budovu 
odkúpiť 

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 
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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. 

Starosta, (26.11.2020): Stavebné práce vo vnútri sú ukončené. Treba len osadiť lavičky a vešiaky 
a dohodnúť formu poplatkov a riadenie užívania objektu. 

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. 
Starosta, (26.11.2020): PD je vypracovaná, tri štvrtina faktúry sú vyplatené, poslednú štvrtinu 
vyplatíme do konca roka 

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 odkúpiť 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. 
Starosta, (26.11.2020): PD je vypracovaná , má ju projektant priniesť v piatok, 27.11.2020. So 
žiadosťou bude podaná na VSE ku realizácii prípojok 

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. 
Starosta, (26.11.2020): Kúpno-predajná zmluva je vypracovaná a je podpísaná s niektorými 
vlastníkmi. 
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 splnené- nahrádza sa uznesením 149/2020 – 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. 
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. 
Starosta, (26.11.2020):  Dom bol odkúpený, je vyplatený a prepísaný na obec 

Záver: splnené - vypúšťa sa z plnenia uznesení 

Uznesenie č. 148 / 2020 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. 
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2.)  poveruje: 
Starostu obce vykonaním potrebných právnych úkonov smerujúcich k predaju uvedených 
akcií s rešpektovaním predkupného práva akcionárov 

Starosta, (26.11.2020):  Oslovili sme VVS aby nám zaslali aktuálne stanovy, zatiaľ sme ich nedostali. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č. 149 / 2020 schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže 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  
o výmere 679  m2 
- pozemku registra C KNparc.číslo 79/16,druh pozemku: ostatné plochy o výmere 952 m2

 

Starosta, (26.11.2020):  Verejná obchodná súťaž prebehla, je vypracovaná kúpno-predajná zmluva 
zatiaľ nedošlo ku jej podpisu 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č. 150 / 2020  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. 
Starosta, (26.11.2020):  V súčasnosti pracujeme na príprave podkladov pre verejné obstarávanie pre 
túto stavbu 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 151/ 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, 26.11.2020        starosta obce 
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K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
bez interpelácií poslancov. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.152/ 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, 26.11.2020                          starosta obce 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Ing.Roman– Za Komisiu FaSOM: Komisia zasadala, prejednala návrh rozpočtu na r.2021, 
programové rozpočty na r.2021, 2022,2023, novelizáciu VZN 1/2018, 4/2011 a Zásady 
odmeňovania poslancov obce. Všetky tieto materiály budú predmetom dnešného rokovania 
zastupiteľstva. 

Ing.Zubko – neprítomný -  za Komisia VVPaŽP nezasadala. 

Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.153/ 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, 26.11.202        starosta obce 

K bodu 6. Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 30.11.2020 

Úprava rozpočtu ZŠ - predniesla ekonómka obce  p.Chomjaková na základe žiadostí 
predložených školou. ZŠ žiada o úpravu  rozpočtu k 30.11.2020 v časti „normatívy“ a 
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„nenormatívy“ – viď príloha č.2 tejto zápisnice. ZŠ takisto žiada aj o navýšenie rozpočtu 
originálnych financií z pôvodne schválených 85.000.- EUR na 105.000 .- EUR – viď príloha 
č.3 tejto Zápisnice.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.154/ 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 ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ v časti „normatívy“ a „nenormatívy“ k 30.11.2020 podľa  
prílohy č.2  predloženej Základnou školou 

2.) Návrh ZŠ na navýšenie rozpočtu ZŠ v časti originálnych financií – viď príloha č. 3 

3.) Úprava rozpočtu obce k 30.11.2020 nebola prednesená. 

 

B. schvaľuje: 

1.) Úpravu rozpočtu ZŠ v časti „normatívy“ a „nenormatívy“ k 30.11.2020 podľa  
      predloženej prílohy č.2. Základnou školou 

2.) Úpravu rozpočtu ZŠ v časti originálnych financií na čiastku 95.000.-EUR. 
 

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

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020        starosta obce 

 

K bodu 7  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2020,  
                        úprava výšky poplatkov na rok 2021 / ekonómka obce /.  
                 b)   Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2020, úprava výšky  
                        poplatku na rok 2021 / ekonómka obce /. 
                 c)    Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2020 a úprava   
                       výšky poplatkov na rok 2021 / ekonómka obce /. 

Predniesla p.Chomjaková. predseda FKaSOM. 
K 31.10.2020 máme plnenie poplatkov za dane z pozemkov  a stavieb na úrovni cca 55%. 

Očakávame v tejto položke do konca roka ešte príjem na úrovni cca 11.000.- EUR, kde by 
mali prísť ešte poplatky za využívanie poľnohospodárskej pôdy, ktoré zvyčajne chodia 
koncom roka.  Dane za psa , poplatky za prenájom verejného priestranstva, ale aj poplatky za 
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TKO sú na úrovni cca 95%. Poplatky za stočné sú  ku 31.10.2020 plnené na úrovni cca 70%. 
Nakoľko pri zbere a vývoze TKO vzniká v obci na tejto položke deficit, bol prejednaný vo 
finančnej komisii návrh na zvýšenie poplatku za TKO  z terajších 10.-EUR os/rok na 13.- 
EUR os./rok. Náklady na TKO k 31.10.2020  činia - 37.900 €- len samostatný vývoz. Stav 
poplatkov TKO k 31.10.2020 na úrovni 16.800.- 
K 31.10.2020 sú náklady na odvádzaní a čistenie odpadových vôd cca 32.000.- EUR 
a skutočné plnenie výberu poplatkov k 31.10.2020 je na úrovni 19.700.- EUR. Momentálne 
už máme vyššie náklady na prevádzku ČOV  oproti schválenému rozpočtu na tento rok 2020 
(28.000 €). Preto bol navrhnutý a prejednaný vo finančnej komisii návrh na zvýšenie stočného 
z 18.- EUR os/rok na 20.- EUR os/rok. Navýšenie týchto poplatkov ako aj navýšenie daní 
z nehnuteľností bude predmetom prejednávania VZN 1/2018 a VZN 4/2011 v ďalšom 
rokovaní OZ 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 155 / 2019 

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.) Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2020  a úprava výšky   
     poplatkov na rok 2021. 
 2.)  Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2020 a úprava výšky poplatku  na rok  
     2021. 
  3.) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2020 a úprava výšky poplatku  
       na rok 2021. 

 
 

 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020                                                                             starosta obce 

 
 
K bodu 8.  Novelizácia VZN č.4/2011  ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie   
                  odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Sačurov – dodatok č.5 
 
Potreba a zdôvodnenie novelizácie tohto VZN bola vysvetlená  a zdôvodnená 
v predchádzajúcom bode jednania č. 7. Pri odvádzaní a čistení odpadových vôd vzniká v obci 
deficit hospodárenia. Náklady za obec predstavujú v prepočte na osobu 34.-EUR ročne, 
pričom poplatok je 18 .-EUR os/rok. Preto bol návrh zvýšenia stočného z 18.- EUR/ 
osoba/rok na 20.- EUR/ osoba/rok  pre obyvateľov prerokovaný aj na Komisii finančnej 
a správy obecného majetku dňa 24.11.2020.  Vzhľadom na celkové náklady obce na 
odvádzanie a spracovanie odpadových vôd táto komisia odporučila OZ tento návrh schváliť. 
Avšak aby mohol  prejednávaný dodatok vstúpiť do platnosti, obec požiadala Úrad pre 
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reguláciu sieťových odvetví o stanovenie nového intervalu ceny za spracovanie odpadových 
vôd na základe vydokladovania skutočných nákladov. K prejednaniu VZN 04/2011 sa vrátime 
na budúcom zasadnutí OZ v decembri 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 156 / 2019 

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 dodatku č.5 ku VZN 4/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Sačurov – viď príloha č.4 tejto zápisnice 

B. schvaľuje: 
1)  návrh dodatku č.5 ku VZN 4/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Sačurov - viď príloha č.4 tejto zápisnice 

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

 

 

                                                                                                          Peter Barát 
Sačurov, 28.11.2019                                                                       starosta obce 

 

K bodu 9.  Novelizácia VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Sačurov. 

Návrh na zmenu VZN 1/2018 bol prerokovaný dňa 24.11.2020  v komisii Fa SOM. Účelom 
jeho zmeny bolo získať do obecného rozpočtu finančné zdroje kvôli ich následnému využitiu 
v kapitálových výdajoch pri rozvoji obce. Dane z pozemkov a nehnuteľností sa v našej obci 
nemenili od roku 2009. Taktiež deficit finančných prostriedkov vzniká pri zbere a vývoze 
TKO, kde skutočné náklady presahujú výber poplatkov viac ako dvojnásobne. 

Z tohto dôvodu sa v tomto VZN navrhuje, pri dani z pozemkov upraviť sadzbu dane 
z hodnoty m2, ktorú stanovuje zákon č. 582/2004 Z.z. pri ornej pôde a trvalých trávnatých 
pozemkov z 0,3% na 0,4%; pri záhradách  z 0,3% na 0,4%; pri zastavaných plochách 
a nádvoriach, ostatných plochách z 0,3% na 0,4%; pri stavebných pozemkoch z 0,18% na 
0,3%. 
U dane zo stavieb sa upravuje sadzba  dane za každý m2 stavebnej plochy pri stavbách na 
bývanie a drobných stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu ku hlavnej stavbe z 0,066.-EUR 
na 0,08.-EUR; pri stavbách na poľnohospodársku produkciu ( skleníky , skladovanie, 
administratíva) z 0,053.-EUR na 0,08.-EUR; pri samostatne stojacich garážach z 0,206.-EUR 
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na 0,3.-EUR; pri priemyselných stavbách, stavbách slúžiacich energetike, stavebníctvu, 
skladovanie z 0,256.-EUR na 0,3.-EUR; pri stavbách na ostatné podnikanie, skladovanie 
a administratívu z 0,664.-EUR na 0,8.-EUR, pri ostatných neuvedených stavbách z 0,153.-
EUR na 0,2.-EUR. 
Pri viacpodlažných stavbách sa upravuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem 
1.nadzemného podlažia z 0,04.-EUR na 0,05.-EUR. Daň z bytov a nebytový priestor za 
upravuje z 0,116.-EUR na 0,2.-EUR.  
Daň za psa, dane za využívanie verejného priestranstva ako aj dane za predajné automaty 
a dane za nevýherné hracie prístroje sa nemenia. 
Poplatok za zber TKO sa navrhuje upraviť z terajších 10.- EUR/os/rok na 13.- EUR/os/rok. 
Poplatok za TKO u právnických osôb sa nemení. Všetky popísané zmeny su spracované do 
dodatku č.2 VZN 1/2018 , ktorý tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.157/ 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 dodatku č.2 ku VZN  1/2018 – viď príloha č.5 

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020                                                                              starosta obce 

 

 
    10.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2021 a programového rozpočtu na roky  
           2021/2022/ 2023. 
Predniesla ekonómka obce  p.Chomjaková.  Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako 
vyrovnaný v objeme 2.543.756,00.- EUR na strane príjmov a 2.543.756,00.- EUR na strane 
výdavkov. P.Chomjaková podrobne prešla všetky položky príjmovej aj výdajovej časti 
rozpočtu. Popri tom odpovedala na otázky poslancov. Návrh rozpočtu tvorí prílohu č.6 tejto 
zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.158/ 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 rozpočtu obce na r.2021 a návrh programových rozpočtov na r.2021, 2022 a 2023 – 
viď príloha č.6 

B. schvaľuje: 
1) Návrh rozpočtu obce na r.2021 a návrh programových rozpočtov na r.2021, 2022 

a 2023 – viď príloha č.6 
 

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

  

 

                                                                                                            Peter Barát 

Sačurov, 26.11.2020        starosta obce 

 

K bodu 12. Rôzne 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpila pani Kostovčíková, ktorá predložila žiadosť 
o prenájom priestorov za účelom prevádzkovania lekárne v našej obci. Obec disponuje 
priestorom vhodným na tento účel v budove starého obecného úradu, kde bola v nedávnej 
minulosti ukončená prevádzka predajne mäsa. O tento priestor má záujem aj pán Kačurák, 
ktorý by tam takisto prevádzkoval lekáreň. Na zasadnutí zastupiteľstva obaja vystúpili pri 
prezentácii svojich žiadostí. 
Rozpravu započal starosta informáciou o schválení príspevku na opravu amfiteátra z úradu 
vicepremiérky pani Remišovej vo výške 20.000.- EUR na opravu amfiteátra. 
Prejednaná bola žiadosť pána Juraja Barana na odkúpenie traktorovej vlečky. Vlečka bola 
zakúpená obcou v roku 2012 za 350.-EUR. Po jej niekoľkoročnom používaní a náhradou 
inými, novými vlečkami táto vlečka je teraz nepoužívaná a značne opotrebená. Parkuje 
v areály poľnohospodárskeho družstva. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.159/ 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)  Žiadosť pána Juraja Barana na odkúpenie traktorovej vlečky 
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C. schvaľuje: 
 

2) Predaj traktorovej vlečky pánovi Jurajovi Baranovi za sumu 100.- EUR. 
 

Hlasovanie:  za:   7  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa :   1 

 

                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020                                                                           starosta obce 

 

V rámci bodu „Rôzne“ starosta ešte raz poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili 
akcie Sačurovská 15-ka za spoluprácu. V Materskej škole bola v rámci projektu PRIM 
ukončená zmluva s dvomi odbornými pracovníčkami. Následne po novom výberovom konaní 
boli vybrané dve nové odborné pracovníčky – psychologičky.  
 

V ďalšej diskusii boli  prejednané zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov a členov 
komisií Obecného zastupiteľstva v Sačurove. Vo finančnej komisii bol 24.11.2020 prejednaný  
a obecnému zastupiteľstvu odporučený na schválenie návrh na úpravu odmeny pre poslanca 
za účasť na zasadnutí vo výške 35.- EUR. Členovi komisie za účasť na zasadnutí komisie bola 
vo finančnej komisii navrhnutá odmena vo výške 25.-EUR. 
 V obecnom zastupiteľstve bola navrhnutá odmena pre poslanca OZ za účasť na zasadnutí vo 
výške 45.-EUR a členovi komisie odmena 35.-EUR za účasť na zasadnutí komisie. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.160/ 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 úpravy Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Sačurove  
            prejednaný na finančnej komisii dňa 24.11.2020 

 
B . neschvaľuje: 

       1) Návrh úpravy Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Sačurove     
            prejednaný na finančnej komisii dňa 24.11.2020 

Hlasovanie:  za:   2  poslanci,   proti :  6 ,   zdržal sa:  0 
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C. schvaľuje : 
1.)  Úpravu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ s odmenou 45.-EUR     
 pre poslanca OZ a odmenou 35.- EUR pre člena komisie pri OZ, za účasť na    
 zasadnutí. – viď príloha č.7 tejto zápisnice 

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

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020        starosta obce 

 

V ďalšom pokračovaní bodu „rôzne“ bol prejednaný návrh na rozdelenie  celkovej sumy 
3.000.- EUR ako odmenu pre všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a  kontrolórku 
obce. Celkovú sumu 3.000.- EUR rozdelí medzi poslancov a kontrolórku obce starosta. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.161/ 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 rozdelenie celkovej sumy 3.000.- EUR ako odmenu pre všetkých poslancov 
a kontrolórku obce, ktorá bude rozdelená starostom obce 

B. schvaľuje: 
 

1.) celkovú sumu 3.000.- EUR ako odmenu pre všetkých poslancov a kontrolórku 
obce, ktorá bude rozdelená starostom obce 

 

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

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020        starosta obce 

 

Vzhľadom k uplynutiu polovice volebného obdobia sa poslanci venovali aj odmeňovaniu 
starostu obce. Starosta sa venuje  bežným problémom spojeným s každodennou prevádzkou 
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obce ako aj riešeniu projektov, ktorými zveľaďuje majetok obce. Svedčí o tom napríklad aj 
minuloročné hospodárenie obce ( za r.2019), ktoré skončilo s prebytkom viac ako  93.000.- 
EUR. Vyzdvihnutý bol najmä prínos starostu pri riešení projektov, prostredníctvom ktorých 
bolo v tomto volebnom období investovaných do majetku obce cca 400.000.- EUR (200.000.- 
EUR technika v rámci projektu „Kompostáreň“ –traktor, mulčovač, štiepkovač, vlečky, čelný 
nakladač, ďalej 120.000 v stavebnej časti projektu „Kompostáreň“, 30.000.- EUR príspevok  
na vybudovanie novej Požiarnej zbrojnice, 25.000.- EUR príspevok na hygienické centrum na 
ul.Davidovskej, 44.000.- EUR na kamerový systém ). Z prostriedkov bežného účtu sa 
zveľadili priestory v starom obecnom úrade a na prevádzkarni. Vyzdvihnutý bola aj prínos 
starostu v rámci organizovania kultúrno-spoločenských akcií v obci. Kvôli vyššie popísanému 
bola starostovi navrhnutá úprava platu z doterajšieho 53% navýšenia základného platu 
starostu na 60%  navýšenie základného platu starostu podľa príslušného Zákona 253/1994, §3, 
ods.1. a § 4, ods.1 a ods.2. 
 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.162/ 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 platu starostu navýšením základného platu starostu o 60%  
v zmysle  zákona 53/1994, § 3, ods.1. a § 4, ods.1 a ods.2. 
 

B. schvaľuje :  

2) Úpravu platu starostu navýšením základného platu starostu o 60% v zmysle  zákona 53/1994, 
§ 3, ods.1. a § 4, ods.1 a ods.2. 
 

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

 

  

                                                                                                              Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020        starosta obce 
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Ďalej v rámci bodu „rôzne“  pokračovalo hlasovanie o predtým popísaných  žiadostiach 
p.Kostovčíkovej a p.Kačuráka na prenájom priestorov za účelom prevádzkovania lekárne 
v našej obci. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.163/ 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) Žiadosť p.Kostovčíkovej na prenájom priestorov za účelom prevádzkovanie lekárne . 

       2) Žiadosť p.Kačuráka na prenájom priestorov za účelom prevádzkovanie lekárne. 

 
B . schvaľuje: 

       1) Žiadosť p.Kačuráka na prenájom priestorov za účelom prevádzkovania lekárne.  
 

Hlasovanie:  za:   6  poslanci,   proti :  2 ,   zdržal sa:  0 
 

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020        starosta obce 

V rámci bodu „rôzne“ bola prejednaná aj informácia starostu o projekte úradu splnomocnenca 
pre rómske komunity pri Ministerstve vnútra na zameranie rómskych osád. V rámci tohto 
projektu by boli zamerané pozemky pod rómskou osadou. Doterajší vlastníci by dostali 

alikvotnu výmeru pozemku inde a pozemky pod rómskou osadou by prešli do vlastníctva 
obce. Spoluúčasť obce by bola cca 1.500.-EUR 

                                 

 

                                    Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.164/ 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 zapojenie obce do výzvy „OPLZ-PO5-2020-4“ v rámci projektu „JPÚ v obci  
          Sačurov“. 
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B . schvaľuje: 

     1)  Zapojenie obce do výzvy „OPLZ-PO5-2020-4“ v rámci projektu „JPÚ v obci Sačurov“ 
     2)  Predloženie  ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom  
           rozvoja obce a platným územným plánom obce.  

     3)  Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% z celkových   

          oprávnených výdavkov. 

     4)  Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu  
          realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 
Hlasovanie:  za:   7  poslanci,   proti :  1 ,   zdržal sa:  0  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 26.11.2020        starosta obce 

 

K bodu 13)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:07 hod 

Zapísal:   M. Roman 

Overovatelia:    I.Baran          .......................................   

                J.Dutkovič                .......................................      
 
 
            

                                                                                                                                 Peter Barát 

                     starosta obce 

 


