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Zápisnica  z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 19.5. 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 

 

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

                           p.K.Kulíková – pracovníčka obce, sl.S.Bálintová – zapisovateľka 

 

Ospravedlnení : p.Bundzáková 

 
 

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.  Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu ZŠ k 30.4.2020 

   7. Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu obce k 30.4.2020 / predseda FKaSOM,  
            p.Chomjaková / 

   8.  Návrh textov, ktoré budú 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 9, teda 
zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznášania schopné. 

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

Hlasovanie:  za:  9  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Romanová, Dutkovič 
Návrhová komisia:  Capik, Baran, Truchan 

Zapisovateľ: Bálintová 

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

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  

Uznesenie č.31 / 2019. Schvaľuje: 

Návrh na uzatvorenie dlhodobej zmluvy na 20 rokov medzi obcou Sačurov 
a Rímskokatolíckou cirkvou na projekt „Svadobka s pozemkom“ pre účely vypracovania 
žiadosti na príspevok na rekonštrukciu z eurofondov na sumu 100 eur/rok a predkupne právo 
na objekt pre obec v sume 10.000.- eur. Zmluva medzi Obcou a Rímskokatolíckou cirkvou je 
podpísaná zo strany obce prostredníctvom duchovného otca bola postúpená na biskupský 
úrad. Majetková komisia už zasadla a predbežne súhlasila. 
Starosta: Obec disponuje znaleckým posudkom objektu Svadobky, ktorý si dala vypracovať , 
v ktorom hodnota objektu bola stanovená na sumu 14.000.- EUR. Na objekte Svadobky už 
bol aj odhadca vyslaný Arcibiskupským úradom. Zatiaľ,  podľa telefonickej informácie od 
neho bude hodnota objektu v jeho posudku vyššia, kvôli navýšeniu koeficientu, používanom 
pri odhade. 
Starosta:  Máme list od majetkovej komisie Arcibiskupského úradu KE. Ich posudok je vypracovaný 
na sumu 17.500.- EUR. Majetková komisia AB stanovuje kúpnu sumu na budovu Svadobky  na 
12.320.- EUR. Starosta z finančných dôvodov navrhol zatiaľ uzatvoriť s Arcibiskupským úradom 
dlhodobú nájomnú zmluvu s predkupným právom na budovu v sume 12.320.- EUR. V prípade, že to 
umožní finančná situácia obce, dôjde k samotnému odkúpeniu budovy, napr. koncom tohto roka alebo 
v budúcom roku. 

Záver: uznesenie súvisí s uznesením 103 /2020 – vypúšťa sa (problematika riešená ďalej v  

uznesení 103/2020) 

 

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 ma záujem zapracovať  odkúpenie budovy  do svojho rozpočtu v roku 2021, poprípade max. 
v roku 2022. 

Záver: uznesenie v štádiu plnenia 
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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 

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 s cestou a chodníkom ku MŠ popri ZŠ, na 
ul.Školská uložiť do rigolu popri oplotení ZŠ odpadové rúry a ponad ne 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 k Domu nádeje.  
Rozpočet podľa štúdie vyšiel na cca 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 
dokumentáciu. 
Starosta ( 19.5.2020): V rámci tohto projektu od minulého zasadnutia zastupiteľstva nie je zatiaľ nič 
nové. 

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, 



4 

 

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. Celková suma potrebná na 
odkúpenie týchto častí parciel je cca 1.080.- EUR. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 115 / 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 odkúpenie častí parciel od jednotlivých vlastníkov na novovytváranej ulici  
           Cintorínskej v jednotkovej cene 1,20.- EUR/m2   

   B.  schvaľuje: 
        1) Odkúpenie častí parciel od jednotlivých vlastníkov na vybudovanie novej ulice -  
           Cintorínska v jednotkovej cene 1,20.- EUR/m2   

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

  

 

                                                                                                                                Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                  starosta obce 

 

Uznesenie č.113 / 2019. Schvaľuje 

žiadosť Mgr. Martina Hrica o odkúpenie parcely č.461/8, LV 1046, v cene 3,32 .- EUR/m2    
Starosta (19.5.2020): Zmluva bola podpísaná a daná na vklad do katastra.  
 
Záver: uznesenie  je splnené – vypúšťa sa z kontroly plnenia uznesení 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 116/ 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, 19.5.2020                                                                                                   starosta obce 

 

 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 

Zubko: V akom stave je výstavba chodníka, ktorú mala realizovať Slov.správa ciest 
v zasypanej Rogovského doline ? 
Starosta: nemáme nové informácie. Zrejme nie je ukončené verejné obstarávanie na celkovú 
rekonštrukciu cesty. V súčasnosti zavážame povrchovú stavebnú suť zeminou, ktorú mala 
obec z výstavby zberného dvora. Navážanie sute je už zastavené. 
Romanová : Na ul.Družstevnej je poprepadávaná zámková dlažba 
Starosta: Áno, evidujeme to, je to hlavne v nájazdoch do dvorov. Momentálne ale nemáme 
pracovné kapacity na opravu chodníka. Máme iba troch stálych pracovníkov, ktorí nestíhajú 
plniť všetky potrebné úlohy. 
Romanová: Stále je plný kontajner s komunálnym odpadom  pri ČOV. Nie je potrebné 
častejšie ho vyvážať ? 
Starosta: Áno, je stále plný ale tento kontajner vyvážame tak, že keď príde prázdny, 
automaticky objednávame jeho vývoz. Tento kontajner občania naplnia do dvoch dní. 
Baňasová: Premietla sa nejakým spôsobom „korona“ kríza v našej Rómskej osade? 
Starosta: Ani nie, naši spoluobčania z osady sú v poriadku , nevyskytol sa u nás žiadny prípad 
nákazy. 
Baran: Je možné zmeniť heslo v KD na WiFi , lebo pri KD sú stále hlúčiky mládeže, ktoré 
neraz narúšajú nočný kľud. 
Starosta: Heslo meníme dosť často, aj tak sa dostane „vonku“. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 117 / 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. 
2) Odpovede starostu obce na vznesené otázky.      

 

                                                                                                                                 Peter Barát 

Sačurov, 19.5020                                                                                                   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 
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala 
 
 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 118 / 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, 19.5.2020                                                                                                   starosta obce 
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K bodu 6.Plenenie rozpočtu a úprava rozpočtu ZŠ k 30.4.2020 

Predniesla p.ekonómka obce – p.Chomjaková. 

Základná škola predložila žiadosť o úpravu rozpočtu , nakoľko jej bol schválený projekt 
„Buďme úspešnejší“. V rámci tohto projektu požaduje ZŠ navýšiť príjmy aj výdaje o sumu 
32.8886.- EUR – viď príloha č.2 tejto zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 119 / 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) Plnenie a návrh na úpravu rozpočtu ZŠ k 30.4.2020 – viď príloha č.2 tejto zápisnice 

   B.  schvaľuje: 
        1) Plnenie a návrh na úpravu rozpočtu ZŠ k 30.4.2020 – viď príloha č.2 tejto zápisnice 

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

  

Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                  starosta obce 

K bodu 7.Plenenie rozpočtu a úprava rozpočtu obce k 30.4.2020 

Predniesla p.ekonómka obce – p.Chomjaková. Podrobne vysvetlila poslancom úpravu a 
dôvody úpravy  jednotlivých položiek na príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu 

Celková úprava predstavuje čiastku 61.081,60.- EUR. O túto čiastku sú navýšené príjmy obce 
a aj výdaje obce.. Viď príloha č. 3 tejto zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 120 / 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) Plnenie a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.4.2020 – viď príloha č.3 tejto zápisnice 
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   B.  schvaľuje: 
        1) Plnenie a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.4.2020 – viď príloha č.3 tejto zápisnice 

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

  

 

Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                  starosta obce 

 

K bodu 8. Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2019 
 

Predniesla pani Kulíková  - viď príloha č.4 tejto zápisnice 

 

                                     Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 121 / 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 textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2019 - viď príloha č.4 tejto  
          zápisnice 

B. schvaľuje: 
      1) Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2019  - viď príloha č.4 tejto 
zápisnice  

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

          
 

                                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                   starosta obce 

 

K bodu 9. Rôzne 
Starosta v úvode bodu Rôzne informoval poslancov, že v rámci projektu „Kompostáreň pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Sačurov “ sme dostali techniku – 
traktor s čelným nakladačom, vlečka,  mulčovač, štiepkovač, prekopávač kompostu.  
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Ministerstvo životného prostredia však žiada, aby projekt bol zabezpečený zo strany obce aj 
blankozmenkou, ako zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 122 / 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 v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-
SC111-2017-32/05 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 

B. schvaľuje: 
      1) Návrh v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-
SC111-2017-32/05 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 

 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  1 

          
 

                                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                   starosta obce 
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V rámci bodu „Rôzne“ starosta ďalej informoval poslancov o ukončení prevádzky Domu 
Sv.Simeona v priestoroch starej gréckokatolíckej fary. Starosta prečítal poslancom list 
p.riaditeľa Gréckokatolíckej charity, v ktorom túto skutočnosť oznámil obci. Poslanci aj so 
starostom sa zhodli, že je škoda, že toto zariadenie končí svoju prevádzku. Zároveň sa zhodli 
že v prípade možnosti by bolo vhodné naďalej využívať priestory starej fary na podobné účely 
ako doteraz. Bolo by to ale podmienené úspešnosťou obce v prípade budúcej vhodnej výzvy 
na financovanie podobných projektov z eurofondov. 
 
Starosta tiež informoval o ponuke, ktorú obec dostala od spoločnosti INSSUCOR s.r.o. na 
zriadenie  výdajného miesta na pitnú vodu v rómskej osade.. Išlo by o zriadenie výdajného 
miesta na vodu z novej studne s úpravňou vody. Voda by sa vydávala na základe zakúpených 
čipov. Spoločnosť by riešila celkový manažment projektu. Spolufinancovanie obce by pri 
celkových nákladoch 55.036,0.- EUR predstavovalo minimálne 2.751,80.-EUR. 

                                   

 

 

                Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 123 / 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) Ponuku spoločnosti INSSUCOR s.r.o. na zriadenie výdajného miesta na pitnú vodu v rómskej  
          osade – viď príloha č.5 tejto zápisnice 

B. neschvaľuje: 
       1) Ponuku spoločnosti INSSUCOR s.r.o. na zriadenie výdajného miesta na pitnú vodu v rómskej  
          osade – viď príloha č.5 tejto zápisnice 

 

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

          
 

                                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                   starosta obce 
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Podľa ďalšej informácie starostu, obec dostala žiadosť spoločnosti ISPA na odpustenie dlhu 
za prenájom pozemku pod reklamnými bilbordmi, ktoré sú umiestnené pri hlavnej ceste za 
obcou smerom na Vranov n/T. 

 

               Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 124 / 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 spoločnosti ISPA na odpustenie dlhu za prenájom pozemku pre reklamné bilbordy – viď 
príloha č.6 tejto zápisnice 

B. neschvaľuje: 
      1) žiadosť spoločnosti ISPA na odpustenie dlhu za prenájom pozemku pre reklamné bilbordy – viď 
príloha č.6 tejto zápisnice 

 

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

          
 

                                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                   starosta obce 

 

Starosta informoval poslancov aj o zámere výstavby obecných nájomných bytov. Byty by sa 
mohli stavať na pozemku pri školskej bytovke – na parcelách č. 79/15 a 79/16. Najvhodnejšia 
forma takejto výstavby by bolo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvedeného 
pozemku za účelom výstavby nájomných bytov. Po zrealizovaní a skolaudovaní stavby by 
obec uvedené byty odkúpila. Financovalo by sa to z príspevku zo štátneho fondu rozvoja 
bývania a dofinancovanie obce by predstavoval nájom za tieto byty. Takouto formou už 
postavilo nájomné byty viacero obcí, pričom ŠFRB financoval 70% a obec 30% z ceny 
projektu. Obec by tak mohla touto formou na uvedenom mieste postaviť zhruba osem  
trojizbových  bytov 

               Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 125 / 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 na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom parciel 79/15 , 79/16 a 68/2 za účelom 
výstavby nájomných bytov. 

B. schvaľuje: 
      1) Návrh na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom parciel 79/15 ,79/16  a 68/2 za účelom 
výstavby nájomných bytov 

 

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

          
 

                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                 starosta obce 

 

 

Ďalej starosta oznámil, že ho navštívil pracovník firmy , ktorá realizuje pre spoločnosť Slovak 
Telekom výstavbu optických káblov. V našej obci by mohla byť zrealizovaná optická sieť na 
budúci rok, Niektoré rozvody by boli vedené vzduchom, niektoré by boli zakopané do zeme, 
samozrejme s následnou úpravou terénu a všetkých dotknutých plôch. 

Starosta tiež informoval poslancov, že počas uplynulého obdobia sme v súvislosti s kororna 
vírusom šili v obci rúška. Ušili sme cca 3000 rúšok. Použili sme obecné šijacie stroje, 
pracovali na tom ženy z obce, ktoré boli za uvedenú činnosť aj zaplatené. Látky a gumičky 
zabezpečovala obec.  

Sačurovská pätnástka je zatiaľ presunutá na 13.9.2020. 
Cezhraničná spolupráca sa po dohode s partnermi odkladá v nezmenenom harmonograme 
o rok. Folklórne slávnosti zatiaľ ostávajú na pláne v pôvodnom termíne 30.8.2020. 
Sačurovský traktor je presunutý na 22.8.2020, o organizovaní Dňa detí zatiaľ nie je 
rozhodnuté 

Zo Slovenského futbalového zväzu prišlo usmernenie, že na futbalovom štadióne môžeme 
realizovať projekt ktorý nám bol schválený (montáž plastových kresiel na tribúnach). 
 
Priestory kuchyne Kultúrneho domu využíva v súčasnosti, počas aktuálnej „korona“ krízy 
pani Ľudmila Šefčíková, pričom uvarenú stravu následne distribuuje prostredníctvom 
telefónnych objednávok. Denná spotreba energií predstavuje 6.- až 10.- EUR, okrem tohto 
poplatku navrhol starosta stanoviť denný nájom za užívanie kuchyne v KD vo výške 10.- 
EUR. 
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                         Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 126 / 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 stanovenie nájmu za užívanie kuchyne v Kultúrnom dome pani Ľudmilou Šefčíkovou, 
vo výške spotreby energií a čiastky 10.- EUR za deň. 

B. schvaľuje: 
      1) Návrh na stanovenie nájmu za užívanie kuchyne v Kultúrnom dome pani Ľudmilou Šefčíkovou, 
vo výške spotreby energií a čiastky 10.- EUR za deň. 

 

Hlasovanie:  za: 8 poslancov,   proti : 1 ,   zdržal sa: 0 

          
                                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov, 19.5.2020                                                                                                   starosta obce 

V závere svojho vystúpenia v rámci bodu Rôzne starosta informoval poslancov, že v priebehu 
tohto roka bude nevyhnutné, vzhľadom na „korona“ krízu hľadať v tohtoročnom rozpočte 
rezervy a možnosti úspor. Starosta vidí možné rezervy napríklad vo finančných prostriedkoch, 
ktoré zostanú po zrušení prevádzky Domu Sv.Simeona, ďalej v odmenách rôznym súborom, 
ktoré vystupujú na kultúrnych podujatiach obce, vo financovaní ŠK – vzhľadom aj na súčasnú 
prestávku futbalovej súťaže. Možnosťami úspor sa bude  zaoberať aj finančná komisia ale 
starosta vyzval aj poslancov, aby  predkladali vlastné vecné a konštruktívne návrhy. 

 
V záver bodu „Rôzne“ vystúpil ešte p.Begala, ktorý upozornil, že na ul.Dlhá sú v krajnici 
cesty poukladané veľké kamene, ktoré v prípade možnej kolíznej situácie môžu spôsobiť 
dopravnú nehodu. Upozornil tiež na porušené chodníky na ul.Školská a Dlhá. 
Na sústavnú špinu a odpad v potoku upozornil aj p.Zubko. 

K bodu 10)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 19:52  hod 

Zapísal: Ing.M.Roman 

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

       Dutkovič     ...............................                                                   Peter Barát 

                                                                                                                                  starosta obce
  

 


