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Zápisnica  z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 

konaného dňa 8.9. 2022 o 19:00 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci :Mgr.K.Baňasová, Ing.M.Roman, p.Dutkovič, p.Truchan, p.Begala, 

      MUDr. M.Romanová MPH, Mgr.I.Baran, Ing.B.Zubko, Ing.D.Capik 

 

Ospravedlnený: p.O.Begala, p.J.Dutkovič 

Prizvaní: p.R.Bundzáková – kontrolór obce,  

 

 

Program: 

   1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

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

   3. Prerokovanie kúpnej zmluvy o odkúpení časti parciel.   

  4. Rôzne 

  5. 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  7 , teda 

zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení  

 

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

 

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

Overovatelia zápisnice: Capik , Truchan 

Návrhová komisia:  Zubko,  Baňasová, Baran 

Zapisovateľ:  

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

K bodu 3. Prerokovanie kúpnej zmluvy o odkúpení časti parciel. 

Predniesol starosta obce. Pri zapísaní GP budovy starého obecného úradu sa zistilo, že 

s prístavbou toaliet zasahujeme do pozemku pani Palkovej a jej synov. Z tohto dôvodu 

potrebujeme od pani Palkovej a jej synov odkúpiť časti parciel podľa novovytvoreného GP -   
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Geometrickým plánom č. 37355660-16/2022 vyhotoviteľa Marta Sotáková-GEODESA, 

Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou zo dňa 21.06.2022, úradne overenom dňa 

27.06.2022, pod číslom G1-466/2022  bol z pozemku parc. CKN č. 69 záhrada o výmere  361 

m2 odčlenený diel č. 1 o výmere 36 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71, z pozemku parc. 

CKN č. 70/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 bol odčlenený diel č. 2 o výmere 

20 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71. 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 304/ 2022 

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.)  návrh na odkúpenie časti parciel podľa novovytvoreného GP -   

Geometrickým plánom č. 37355660-16/2022 vyhotoviteľa Marta Sotáková-GEODESA, 

Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou zo dňa 21.06.2022, úradne overenom dňa 

27.06.2022, pod číslom G1-466/2022  bol z pozemku parc. CKN č. 69 záhrada o výmere  361 

m2 odčlenený diel č. 1 o výmere 36 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71, z pozemku parc. 

CKN č. 70/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 bol odčlenený diel č. 2 o výmere 

20 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71 od pani Moniky Palkovej, p.Roberta.Palka a p. 

Patrika.Palka. 

       B. schvaľuje 

          1.)  odkúpenie časti parciel podľa novovytvoreného GP -   

Geometrickým plánom č. 37355660-16/2022 vyhotoviteľa Marta Sotáková-GEODESA, 

Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou zo dňa 21.06.2022, úradne overenom dňa 

27.06.2022, pod číslom G1-466/2022  bol z pozemku parc. CKN č. 69 záhrada o výmere  361 

m2 odčlenený diel č. 1 o výmere 36 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71, z pozemku parc. 

CKN č. 70/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 bol odčlenený diel č. 2 o výmere 

20 m2 a pričlenený k parc. CKN č. 71 od pani Moniky Palkovej, p.Roberta.Palka a p. 

Patrika.Palka. 

 

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

 

 

 Peter Barát 

Sačurov, 8.9.2022         starosta obce 
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K bodu 4)  Rôzne: 

 

 

K bodu 5)  Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 19:40hod 

Zapísal:   M. Roman 

Overovatelia:     Capik .................................  

                 Truchan  .................................           ................................. 

 

           Peter Barát 

                     starosta obce

  


