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Zápisnica  z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 

konaného dňa 6.5.2021. 2021 o 17:13 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci : p.O.Begala, Ing.M.Roman, p.Dutkovič  
      MUDr. M.Romanová MPH, Mgr.I.Baran, , Ing.B.Zubko,    
       

 

Ospravedlnený:  p.M.Truchan 

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.  Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2020 (p.Kuliková) 

   7.  Voľba hlavného kontrolóra Obce Sačurov     

   8. Výsledky inventarizácie k 31.12.2021 

    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  6 , 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: 6   poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

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

Zapisovateľ: Balintová 

Hlasovanie:  za: 6  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 Kośice, na budúci rok môžeme budovu 
odkúpiť 

Starosta, ( 18.12.2020): Od posledného zasadnutia sa nič nezmenilo 

Starosta ( 11.3.2021 ): Na základe kúpno-predajnej zmluvy bola vyplatená celá čiastka, je podaný 
návrh na vklad do katastra. 
 

Starosta ( 6.5.2021 ): Nehnuteľnosť bola prepísaná na obec 

Záver: uznesenie splnené – vypúšťa sa z plnenia uznesení  

 

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. 
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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): Urobená je už aj kanalizačná prípojka, je potrebné dohodnúť prevádzku 
objektu 
 
Starosta ( 11.3.2021 ): Práce ukončené, treba  požiadať stavebný úrad o kolaudáciu, ale nie teraz, kvôli 
pandémii a potom vyriešiť spôsob prevádzkovania objektu. 
 

Starosta ( 6.5.2021 ): žiadosť o kolaudáciu bola podaná, čakáme na termín 

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 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): Projekty na realizáciu 20 ks elektrických prípojok boli odnesené na ich 
realizáciu na VSE. 
Starosta ( 11.3.2021 ): zatiaľ nemáme od VSE informáciu o ďalšom postupe. 
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Starosta ( 6.5.2021): VSE chce, aby sme vysporiadali pozemky, nakoľko môže viesť rozvody ELI iba 
po obecných pozemkoch .Vysporiadanie pozemkov rieši právnička obce. 

 

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. 
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 záujem obec. 

Starosta ( 11.3.2021 ): Zmluvu nemáme zatiaľ iba od p.Bálinta. Ostatní vlastníci riešia ťarchy. 

Starosta ( 6.5.2021):  Súvisí s uznesením 88/2019 ( viď predchádzajúce ) 

 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia – vypúšťa sa z plnenia uznesení. 

 

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 
Starosta, ( 18.12.2020): Pripravujú sa podklady verejnej súťaže. 

Starosta ( 11.3.2021 ): Z Ministerstva hospodárstva prišla  požiadavka na doplnenie našej žiadosti. 

Starosta ( 6.5.2021):  Žiadosť sme doplnili, zatiaľ nemáme spätnú väzbu. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

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  
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      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. 

Starosta ( 11.3.2021 ):  Podali sme žiadosť, teraz bola doručená požiadavka na jej ďalšie doplnenie. 

Starosta ( 6.5.2021): Včera prišla odpoveď z ministerstva , že nám žiadosť neschvaľujú. Zajtra 
odošleme novú žiadosť, ktorá bude  v súlade s predĺženým Plánom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja na rok 2021. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.190/ 2021 schvaľuje: 

1.) žiadosť pána Fiľaka na odkúpenie parcely 182/48 o výmere 53m2 podľa priloženého 
GP  

Starosta ( 6.5.2021): p.Fiľak mal predložiť znalecký posudok, zatiaľ ho nedodal. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.192/ 2021 schvaľuje: 

predloženie žiadosti o NFP a jej spolufinancoavanie –  
Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím 
aerotermálnej energie“ 
Výška celkových výdavkov na projekt:    445 578,62.- EUR 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 445 578,62.- EUR 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov  - 5 %        22 278,93.- EUR 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: 
 OPKZP-PO4-SC411-2019-61 
 

Starosta ( 6.5.2021): Bol urobený elektronický prieskum trhu, boli v rámci neho predložené 3 
ponuky, rieši to verejný obstarávateľ obce. 

Uznesenie č.193/ 2021 berie na vedomie: 

žiadosť rodiny Miškaninovej, rodiny Kačurovj a rodiny Koľovej z ul.Družstevnej na 
posúdenie výstavby protihlukovej steny pri multifunkčnom ihrisku. 
 
Starosta ( 6.5.2021):  Oslovili sme p.Miškanina, aby upresnil , čo by tam mohlo byť 
zrealizované, p.Miškanin poslal návrhy riešené dodávateľsky. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 200/ 2021 

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 6.5.2021        starosta obce 

K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

p.Baran: Potrebné je pracovať na rozšírení obce formou realizovania nových ulíc v častiach, 
kde je to možné. 

Starosta: Je to zložitý proces, momentálne riešime novú ulicu „Cintorínsku“ a skúmame 
možnosť realizácie výstavby aj v iných častiach obce. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.201/ 2021 

 

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 6.5.2021                            starosta obce 

 

K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  

Ing.Roman – Za Komisiu FaSOM: Komisia nezasadala, 
Mgr.Baňasová – za Komisiu ŠKMaŠ: Komisia nezasadala  
Ing.Zubko  – za Komisia VVPaŽP nezasadala. Bolo ale jednanie na Obecnom úrade so 
zástupcami Úradu splnomocnenca pre rómske komunity, Polície a obyvateľov ul. 
Davidovskej – p.Bačík Jozef, p.Krveľová, p.Bačíková Jarmila. Obyvatelia sa sťažujú na 
neznesiteľné správanie sa rómskej menšiny na ulici Davidovskej, na sústavný neporiadok 
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a drobnú kriminalitu, ktorú Polícia, ani zodpovedné orgány neriešia. Tak ako aj predtým ani 
teraz nedošlo ku nejakým konkrétnym návrhom riešenia tejto problematiky.  

Starosta: V súvislosti s touto sťažnosťou dostala obec zadanie vyčistiť a vypratať od 
odpadkov ulicu Davidovskú a rómsku osadu, čo iste bude predstavovať vysokú finančnú 
čiastku. Ide o zlikvidovanie niekoľko desiatok nákladných áut komunálneho odpadu. Na 
17.5.2021 sa dohodlo ďalšie stretnutie. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.202/ 2021 

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 6.5.2021  starosta obce 

K bodu 6. Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2020 

Predniesla p.Kuliková. Návrh textov tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.203/ 2021 

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 2020 – viď príloha č. 2 
tejto zápisnice 

     B. schvaľuje: 

          1.) Návrh textov, ktoré budú zaznamenané v kronike obce za rok 2020 

 

Hlasovanie:  za:  6   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 

                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 6.5.2021        starosta obce 
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K bodu 7.   Voľba hlavného kontrolóra 

Predniesol starosta obce. 

V súlade s §18 a §18a odst.5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších  
predpisov a  uznesenia OZ v Sačurove č. 186/2021 zo dňa 11.03.2021 bola vyhlásená voľba 
hlavného kontrolóra obce Sačurov, a bol schválený spôsob vykonania voľby a náležitosti 
písomnej prihlášky.                                                                                                         
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Sačurov mali svoju prihlášku doručiť na 
Obecný úrad do 30. 04. 2021 a termín výberového konania bol určený na  06. 05. 2015  o  
17. 00 hodine. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce bol určený na  16 hod mesačne,  
a podľa úväzku bude vypočítaná aj výška mzdy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. Na obecný úrad bola doručená jedna prihláška -  pani  Ruženy Bundzákovej. 
Kandidátka splnila všetky požadované požiadavky a predložila svoju víziu pracovnej činnosti. 
Poslanci OZ sa dohodli na verejnom hlasovaní.  
 
Hlasovanie: p. R. Bundzaková -  6   hlasov za,    0 hlasov proti , 0 hlasov – zdržalo sa 

 

Novou hlavnou kontrolórkou obce na ďalšie 6- ročné volebné obdobie bola poslancami OZ 
schválená p. R. Bundzáková. 

Obecné zastupiteľstvo  určilo v zmysle §18 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mesačný plat hlavného  kontrolóra obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v NH , vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok, koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obci od 1 001 do 3 000 
obyv. – 1,54 a schváleným pracovným úväzkom  kontrolóra obce   16 hod. mesačne vo výške 
187 €. Výška platu sa bude prepočítavať podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v NH za predchádzajúci rok.                                                                 

 

Výpočet:   

priemerná mes. mzda zamestnanca v NH za rok 2020  x  koeficient podľa počtu obyv. obce                                                                 

 :    ustanovený týždenný pracovný čas zamestnávateľa 37,5 x 4 = 150 hod. mesačne   

x  pracovný úväzok hlavného kontrolóra = 16 hod. mesačne zaokrúhlené na celé € nahor. 

1133,00  x  koef.1,54 = 1744,82 x 16 hod ( mesačný úväzok) : 150hod ( ustanovený mesačný 
pracovný čas zamestnávateľa) = 187.-  EUR  ( zaokrúhlené na celé eurá nahor ) 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 204 / 2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 písm. j)  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. volí: 

1) p. R. Bundzákovú  za hlavného kontrolóra obce Sačurov na nové 6-ročné volebné obdobie 
od 07.05.2021 

B. určuje: 

1)  v zmysle §18 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  mesačný plat hlavného 
kontrolóra obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH, vyčíslenej 
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, koeficientu 
podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obci od 1 001 do 3 000 obyv. – 1,54 a schváleným 
pracovným úväzkom hlavného kontrolóra obce  16 hod. mesačne vo výške 187 €. Výška platu 
sa bude prepočítavať podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za 
predchádzajúci rok 

C. schvaľuje: 

v zmysle §18 písm. c), ods.5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom mesačnú odmenu hlavnej 
kontrolórke  vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórky. 
Výpočet: 
1133,00  x  koef.1,54 = 1744,82 x 30% = 2268,26 x 16 hod ( mesačný úvaäzok) : 150hod ( 
ustanovený mesačný pracovný čas zamestnávateľa) = 242.-  EUR  ( zaokrúhlené na celé eurá 
nahor) 
 

Hlasovanie:  za: 6  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         

 

              

                                                                                                                                     Peter Barát 
Sačurov 6.5.2021         starosta obce 

 

K bodu 8. Výsledky inventarizácie k 31.12.2021 

Predložila ekonómka obce  - p.Chomjaková. Viď príloha 3 tejto zápisnice 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.205/ 2021 

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.) Výsledky inventarizácie majetku obce ku 31.12.2020 

     B. schvaľuje: 

          1.) Výsledky inventarizácie majetku obce ku 31.12.2020 

         2.) Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie prebytočného majetku z predsedov 
komisií pri OZ. 

Hlasovanie:  za:  6   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 6.5.2021        starosta obce 

 

K bodu 12)  Rôzne: 

V bode „Rôzne“ starosta predniesol: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach - Kód výzvy: IROP-PO4-
SC431-2021-65. V rámci stanovených podmienok by obec mohla zrekonštruovať obecný 
amfiteáter, kde by sa dali zrealizovať prekrytia a iné stavebné úpravy. Nacenené stavebné 
úpravy by mali hodnotu cca 103.000.- EUR a naša spoluúčasť by bola 5000.- EUR. Projekty 
máme, len je potrebné zaktualizovať rozpočty. 

18:30 hod sa dostavil na rokovanie zastupiteľstva poslanec Ing.Capik. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.206/ 2021 

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 predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „. Modernizácia 
amfiteátra" 
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     B. schvaľuje: 

        1.)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „. Modernizácia amfiteátra" 
 realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65“, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

      2.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
      3.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 5398 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci); 
      4.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce        

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

 

 Peter Barát 
Sačurov, 6.5.2021        starosta obce 

V rámci bodu „rôzne“ starosta ďalej informoval o tvorbe nového Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 – 2027, ktorý budeme podrobne prejednávať na 
nasledujúcich zasadnutiach OZ . Pracovná verzia , ktorú môžeme pripomienkovať je na 
obecnej webovej stránke. Predchádzajúci program – na roky 2014 -2020 skončil ale kvôli 
pandémii zatiaľ nebol vytvorený a pripomienkovaný tento nový. Starosta preto navrhol 
predĺžiť platnosť PHSR z rokov 2014-2020 do doby prijatia nového PHSR. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.207/ 2021 

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 predĺženie platnosti PHSR 2015-2020 

     B. schvaľuje: 

          1.) Predĺženie platnosti starého PHSR z rokov 2014-2020 na rok 2021 alebo do 
schválenia nového PHSR na roky 2021-2026 

 

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

 

 Peter Barát 
Sačurov, 6.5.2021        starosta obce 
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18.44 hod sa dostavila na zasadnutie OZ Mgr.K.Baňasová. 

Starosta tiež informoval poslancov o žiadosti na vysporiadanie pozemkov za objektom 
obecnej prevádzkárne. 
Plánovaný termín akcie „Sačurovský traktor“ bol presunutý zatiaľ na nový termín 17.7.2021. 

Obstarávateľ obce realizoval verejnú súťaž na zateplenie zadnej steny KD a strechu 
Kultúrneho domu. Nakoľko predložené cenové ponuky boli širokého rozsahu má zrealizovať 
novú verejnú súťaž s presnejšie špecifikovanými podmienkami, 

Zateká strecha obecnej prevádzkarne a je potrebná jej rekonštrukcia. Obec má cenovú ponuku 
na opravu strechy prelepením ochrannej fólie Fatrafol na jestvujúcu konštrukciu. Starosta ale 
predložil návrh na vypísanie novej verejnej súťaže na zrealizovanie celej novej strechy aj s jej 
nosnou konštrukciou, nakoľko jestvujúca konštrukcia je v nevyhovujúcom technickom stave. 

 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.208/ 2021 

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 vyhlásenie novej verejnej súťaže na realizáciu novej strechy aj s jej nosnou 
konštrukciou na objekte obecnej prevádzkarne. 

     B. schvaľuje: 

          1.) Návrh na vyhlásenie novej verejnej súťaže na realizáciu novej strechy aj s jej nosnou 
konštrukciou na objekte obecnej prevádzkarne 

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

 

 Peter Barát 
Sačurov, 6.5.2021          starosta obce 

 
 

Begala: V obci máme rôzne stroje a mechanizmy. Aký je cenník v prípade prenájmu? 
Starosta: Obec má stroje a mechanizmy pre svoju činnosť, neprenajíma ich, nakoľko 
v prípade prenájmu by sme museli mať zriadenú podnikateľskú činnosť a príjem z nej 
zdaňovať. 
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Begala: na smetné nádoby máme osadené čipy a TKO sa váži. Dá sa niekde kontrolovať 
hmotnosť vyvezeného TKO z domácnosti ? 
Starosta: Tieto dáta má firma vyvážajúca TKO, obec zatiaľ nie. 
Dutkovič: Občianske poriadkové hliadky – je málo členov a sú aj na PN. Budú sa prijímať 
noví členovia ? 
Starosta: Nie, je to projekt, členovia majú riadnu zmluvu a pokiaľ sú na PN, tak je to 
štandardne v zmysle zákonníka práce. Projekt beží do júla, zatiaľ nie sú informácie o jeho 
predlžovaní. 
Baňasová: Budú nejaké akcie pri príležitosti dňa detí ? 
Starosta: Zatiaľ je taká situácie, že skôr nie ako áno. Ale v prípade pozitívneho vývoja 
pandemických ukazovateľov sa to môže zmeniť. 

 

K bodu 13)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 19:20. hod 

 

 

Zapísal:            M. Roman 
 

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

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

                     starosta obce
  


