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Zápisnica  z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 18.12. 2020 o 17:08 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci :Mgr.K.Baňasová, p.O.Begala, Ing.M.Roman, p.Dutkovič  
      MUDr. M.Romanová MPH, Mgr.I.Baran, p.M.Truchan, Ing.D.Capik, Ing.B.Zubko  

 

Ospravedlnený:   

Prizvaní: p.R.Bundzáková – kontrolór 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) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021. 

         b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021. 

   7.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

   8.  Úprava  rozpočtu obce  a  ZŠ. 

   9.   a) Návrh  rozpočtu obce na rok 2021 a programového rozpočtu na roky  

            2021/2022/ 2023. 
          b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2021 
   10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2020     
   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  9, 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 upravený program zasadnutia OZ 
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Upravený 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) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021. 

      b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021. 

   7.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

   8.  Úprava  rozpočtu obce  a  ZŠ. 

   9.  Novelizácia VZN č.4/2011.  

   10.  Novelizácia VZN č.1/2018. 

   11.  a) Návrh  rozpočtu obce na rok 2021 a programového rozpočtu na roky  

            2021/2022/ 2023. 
         b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2021 

   12. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2020     
   13. Rôzne 
   14. Záver. 
Hlasovanie:  za: 9   poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

 

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

Overovatelia zápisnice:  Romanová, Zubko 
Návrhová komisia: Begala, Dutkovič, Baran 

Zapisovateľ: Bálintová 

Hlasovanie:  za: 9  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 
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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.                                                                                                                                          
Starosta, ( 18.12.2020): Od posledného zasadnutia OZ sa nič nezmenilo. 

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. 
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 lavićky a vešiaky 
a dohodnúť formu poplatkov a riadenie užívania objektu.                                                            
Starosta, ( 18.12.2020): Zrealizovala sa už aj kanalizačná prípojka, je potrebné dohodnúť prevádzku 
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 
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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 
štvetinu vyplatíme do konca roka 
Starosta, ( 18.12.2020): Je vyplatená celá suma za projekty – 22.700.- EUR. 

Záver: vypúšťa sa. 

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 
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.                                                                 
Starosta, ( 18.12.2020): Projekt na realizáciu 20 ks elektrických prípojok bol podaný  na VSE. 

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. 
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Starosta, (26.11.2020): Kúpno-predajná zmluva je vypracovaná a je podpísaná s niektorými 
vlastníkmi. 
Starosta, ( 18.12.2020): práce na tomto projekte pokračujú ale niektorí občania tam majú napr. 
hypotéku, kde pri predaji časti parcely ja potrebné riešiť s tým súvisiace administratívne veci, niektorí 
vlastníci nechcú predať celú časť parcely o ktorú má obec záujem. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

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. 
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. 
Starosta, ( 18.12.2020):VVS nám zaslalo stanovy, do predajov akcií zasiahol štát. 

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 965 m2

 

Starosta, (26.11.2020):  Verejná obchodná súťaž prebehla, je vypracovaná kúpno-predajná zmluva 
zatiaľ nedošlo ku jej podpisu.                                                                                                        
Starosta, ( 18.12.2020): Ku podpisu zmluvy nedošlo, víťaz súťaže zatiaľ výzvu nepodpísal. 

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 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
Starosta, ( 18.12.2020): Dokončuje sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok a následne podáme 
žiadosť. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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Uznesenie č.159/ 2020 schvaľuje:  

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

Starosta, ( 18.12.2020): Vlečka vyplatená.  

Záver: uznesenie  splnené – vypúšťa sa z plnenia uznesení 

Uznesenie č.163/ 2020 schvaľuje:  

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

Starosta, ( 18.12.2020): Pán Kačurák po hlasovaní a následnej obhliadke priestorov  vzal späť svoju 
ponuku.. 

Záver: vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení       

Uznesenie č.164/ 2020 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. 

Starosta, ( 18.12.2020): Žiadosť o zapojenie sa do výzvy bola spracovaná, zaslaná na ministerstvo. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 165/ 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, 18.12.2020        starosta obce 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

Capik: Ako funguje aplikácia Rozana, ja aktualizovaná ? Lebo teraz sú tam iba dve hlásenia. 
V aplikácii Rozana  sme mali výpadok, preto sme v poslednej dobe používali aplikáciu 
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Florián, ktorá nekomunikuje s Rozanou. 
Capik: Na našej webovej stránke sú aj staré oznamy, mala by byť viac aktualizovaná. 
Starosta: je to preto, aby bolo jasné, čo sme kedy zverejnili – história zverejňovania 
dokumentov. 
. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.166/ 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, 18.12.2020                                                             starosta obce 

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

Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.167/ 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, 18.12.202   starosta obce 

K bodu 6. a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021. 

                 b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021. 
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Predložil zást. starostu a predsedovia komisií – viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

Plány práce komisií predložili predsedovia komisií - viď príloha č. 3 tejto zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.168/ 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 

         a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021– viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

     b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021–viď príloha č. 2 tejto    
          zápisnice. 

     B. schvaľuje 

        a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021– viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

     b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021 – viď príloha č. 2 tejto    
          zápisnice 

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

 

  

 

                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020          starosta obce 

 

K bodu 7.   Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

Predniesla pani kontrolórka – viď príloha č.4 tejto zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.169/ 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 – viď príloha č. 4 tejto zápisnice 
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       B. schvaľuje 

          1.)  plán kontrolnej činnosti – viď príloha č. 4 tejto zápisnice 

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

  

 

                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020         starosta obce 

 

K bodu 8. Úprava rozpočtu ZŠ a obce  

Predniesol predseda KFaSOM 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.170/ 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 k 31.12.2020 podľa  prílohy č. 5 predloženej Základnou  
    školou 

3.) Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.11.2020 – príloha č. 6 

B. schvaľuje: 

1.) Návrh ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ k 31.12.2020 podľa  prílohy č. 5 predloženej Základnou  
    školou 

2.) Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.11.2020 – príloha č. 6 

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

  

 

 Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020         starosta obce 

 

    K bodu  9.  Novelizácia VZN č.4/2011.  

Novelizácia VZN 4/2011 prostredníctvom dodatku č.5 bola podrobne prerokovaná na 
minulom 12.zasadnutí OZ dňa 26.11.2020 a  zverejnená na úradnej tabuli 27.11.2020.  
 Neboli prednesené žiadne pripomienky k návrhu  - teda k navýšeniu poplatku za stočné  
z doterajších 18.- EUR /os/rok na 20.- EUR/os/rok 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 171 / 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)  Dodatok č.5 ku VZN 4/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou v obci Sačurov – viď príloha č.7 tejto zápisnice 

B. schvaľuje: 
1)  Dodatku č.5 ku VZN 4/2011 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou v obci Sačurov - viď príloha č. 7 tejto zápisnice 

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

 

 

                                                                                                          Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                       starosta obce 

  K bodu  10.  Novelizácia VZN č.1/2018 

Novelizácia VZN 1/2018 prostredníctvom dodatku č.2 bola podrobne prerokovaná na 
minulom 12.zasadnutí OZ dňa 26.11.2020 a  zverejnená na úradnej tabuli 27.11.2020. 
 Ku dodatku č. 2, ktoré navyšuje dane z nehnuteľností a navyšuje aj poplatok za TKO 
u fyzických osôb z 10.- EUR/Os/rok na 13.- EUR/Os/rok neboli prednesené žiadne 
pripomienky 

Uznesenie č.172/ 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) Dodatok  č.2 ku VZN  1/2018 – viď príloha č.8 

 B.  schvaľuje: 
      1) Dodatokč.2  ku VZN  1/2018 –viď príloha č.8 
Hlasovanie:  za: 9  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   

 

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 
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K bodu 11.  a) Návrh  rozpočtu obce na rok 2021 a programového rozpočtu na roky  

                         2021/2022/ 2023. 
                       b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2021 
Návrh rozpočtu na rok 2021 a programového rozpočtu na roky 2021 , 2022 a 2023 bol 
podrobne prerokovaný na minulom 12.zasadnutí OZ dňa 26.11.2020 a  zverejnený na úradnej 
tabuli 27.11.2020. Neboli ku návrhom prednesené žiadne pripomienky. Rozpočet na r.2021 je 
navrhnutý ako vyrovnaný s celkovými príjmami  2.543.756,. EUR na strane príjmov aj na 
strane výdajov. Ku návrhu rozpočtu predniesla svoje stanovisko aj kontrolórka obce. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 173 / 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) Rozpočet obce na rok 2021 a programový rozpočet obce na rok - 2021, 2022, 2023 
– viď príloha č..9  tejto zápisnice. 
2) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2021 – viď príloha č.10 tejto 
zápisnice. 

      B. schvaľuje: 
            1) Rozpočet obce na rok 2021 a programový rozpočet obce na rok - 2021,2022, 2023                           
               – viď príloha č.9 tejto zápisnice. 
  Hlasovanie:  za:    9  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 

 

 

   Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                             starosta obce 

K bodu 12. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 

Starosta: Minulý rok bol zvláštnym rokom pre každého jedného z nás či už v súkromnom, ako 
aj pracovnom živote. Obec, tak kvôli pandémii viditeľne menej investovala do rozvoja 
infraštruktúry. Boli však zakúpené dva nehnuteľnosti (rodinné domy s pozemkami) na ul. 
Dargovskej v blízkosti prevádzkarne - od p.Peka a p.Velčka. V súvislosti s tým sa otvára pre 
obec možnosť jej rozvoja smerom poza ulice Dargovská a Lesná. Napriek mnohým 
obmedzeniam obec podnikala aktivity v rámci jej možností. Mrzia ma neuskutočnené 
kultúrno-spoločenské akcie. Podstatné aktivity, ako aj informácie sú priebežne  
prerokovávané na každom zasadnutí OZ.. Kladne hodnotím skutočnosť, že obec nemá žiadne 
úvery. Faktúry sú načas vyplatené a je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. 

 

K bodu 13. Rôzne 
OZ prerokovalo správu nezávislého audítora z overovania konsolidovanej závierky 
a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019 obce 
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                                                    Uznesenie č.174/ 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 nezávislého audítora z overovania konsolidovanej závierky a konsolidovanej  
         výročnej správy k 31.12.2019 obce Sačurov – viď príloha č.11 tejto zápisnice 

 B.  schvaľuje: 
      1) Správu nezávislého audítora z overovania konsolidovanej závierky a konsolidovanej  
         výročnej správy k 31.12.2019 obce Sačurov – viď príloha č.11 tejto zápisnice 

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

 

                                                                                                     

                                                                                                                Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 

V rámci bodu „Rôzne“ starosta ďalej predniesol žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Sačurov 
o poskytnutie finančného príspevku v súvislosti s nepriaznivou situáciou kvôli pandémii. 

 

Uznesenie č.175/ 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)  a., žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Sačurove  
               o finančný príspevok. 

           b., žiadosť Gréckokatolíckej farnosti v Sačurove o finančný príspevok 

 B.  schvaľuje: 
      1)  a., finančný príspevok vo výške 750.-EUR pre Rímskokatolícku farnosť v Sačurove  
           b., finančný príspevok 750.- EUR pre Gréckokatolícku farnosť v Sačurove 

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

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 
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Starosta ďalej informoval poslancov o žiadosti pani Majerníkovej , bytom Dlhé Klčovo 
o odkúpenie starej traktorovej vlečky, ktorú obec dlhšiu dobu nepoužíva. 

Uznesenie č.176/ 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 pani Zuzany Majerníkovej o odkúpenie traktorovej vlečky. 

 B.  schvaľuje: 
      1) Predaj traktorovej vlečky pani Zuzane Majerníkovej za sumu 200.- EUR. 
Hlasovanie:  za: 9  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 

Ďalej bola prerokovaná žiadosť sl.Martiny Tomaškovičovej o predĺženie nájomnej zmluvy na 
nájom bytu v priestoroch futbalového štadióna. 

Uznesenie č.177/ 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 sl.Martiny Tomaškovičovej o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu 
v priestoroch futbalového štadióna. 

 B.  schvaľuje: 
      1) Žiadosť sl.Martiny Tomaškovičovej o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu     
v priestoroch futbalového štadióna do 31.12.2021. 
Hlasovanie:  za: 9  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 

 

Ako už starosta spomínal. p.Ing.Kačurák vzal späť už schválenú žiadosť o prenájom 
priestorov za účelom prevádzkovania lekárne v našej obci. Preto sa OZ vrátilo ku prejednaniu 
žiadosti PhDr.Kostovčíkovej o prenájom priestorov za účelom prevádzkovania lekárne . 
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Uznesenie č.178/ 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 PhDr.Kostovčíkovej o prenájom priestorov v obci Sačurov za účelom 
prevádzkovania lekárne. 
 B.  schvaľuje: 
            1) Žiadosť PhDr.Kostovčíkovej o prenájom priestorov v obci Sačurov za účelom 
prevádzkovania lekárne. 
Hlasovanie:  za: 9  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 

Poslanci sa zaoberali tiež možnými nevyhnutnými úpravami rozpočtu za r.2020, ktoré 
vyplynú zo zaúčtovania faktúr v období medzi poslednou úpravou rozpočtu z tohto 
zastupiteľstva do 31.12.2020.  

Uznesenie č.179/ 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 udelenie kompetencie starostovi, že môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce 
Sačurov v priebehu rozpočtovaného roka 2020 rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 
písm.b. zákona 583/2004 Z.z., v období od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v mesiaci december do 31.12.2020. 

 B.  schvaľuje: 
      1) kompetenciu starostovi, že môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce Sačurov v priebehu 
rozpočtovaného roka 2020 rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 písm.b. zákona 583/2004 
Z.z., v období od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci december do 
31.12.2020. 
Hlasovanie:  za: 9  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0   

 

 

        Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 
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Starosta ďalej informoval poslancov, že dve osobné vozidlá obce – škody Fabie sú v zlom 
technickom stave a investovať do opravy je už nevýhodné a drahé. Bolo by preto vhodné 
odpredať ich a zakúpiť namiesto nich iné jazdené vozidlá (pick up, dodávku ). 

Truchan: Bude v tomto roku výstup na Mazolín ? Funguje v našej obci pobočka Matice 
Slovenskej? 
Starosta: Výstup nebude. Pobočka matice Slovenskej u nás nefunguje. Tento spolok funguje 
len na okresnej úrovni. Obec dostala od Matice na tento rok príspevok vo výške 200€. 
Begala: Nedá sa zapínať automaticky osvetlenie v obci ? 
Starosta: Osvetlenie je nastavené cez astronomické hodiny – automatické zapínanie. 
V prípade poruchy sa dá iba manuálne zapnúť a manuálne vypnúť. Po rekonštrukcii verejného 
osvetlenia obec platí za spotrebovanú el.energiu na tento účel zhruba o polovicu menej. 
Predtým to bolo 13.000.- až 15.000.-EUR, teraz je to cca 7.000.- EUR. 

Begala: Návrh na osadenie zábradlia na ul.Topľanskej medzi korytom potoka a chodníkom na 
najviac zúženom mieste. 
Starosta: Osadiť to môžeme, ale zábradlím budeme zasahovať do  koryta potoka a Povodie 
Bodrogu  nám to môže kedykoľvek zlikvidovať. 
 

Uznesenie č.180/ 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 osadenie zábradlia na ul.Topľanskej medzi korytom potoka a chodníkom na 
najviac zúženom mieste   

 

        Peter Barát 
Sačurov, 18.12.2020                                                                              starosta obce 

K bodu 14)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 18:55 hod 

Zapísal:   M. Roman 

Overovatelia:    M.Romanová          .......................................   

                 B.Zubko                 .......................................      
 
           Peter Barát 

                     starosta obce
  

 


