
U Z N E S E N I A 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sačurove,                                     
konaného dňa 10.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie  poslanca funkciou zástupca starostu obce .                         

3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, 
ods.6 tretia veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

4. Návrh na zriadenie  obecnej rady a voľba  členov obecnej rady.  

5. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba  
členov a predsedov komisií.          

6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.  

 

1. Informácia o  výsledkoch voľby  starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove                                                                                                         
A.  berie na vedomie                                                                                                                            
1) výsledky voľby starostu  a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva ,                                                                  
2)  vystúpenie  novozvoleného starostu obce. 

B.  konštatuje, že                                                                                                                                          
1)  novozvolený starosta obce Sačurov p. Peter Barát, zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce,                                                                                                                                              
2)  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva :                                                                                       
Mgr. Ivan Baran, p. Ondrej Begala, p. Ján  Dutkovič,  Ing.  Maroš Roman                                            
MUDr.  Marína Romanová , p. Marek Truchan  a  Ing. Bartolomej Zubko  zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

                                                                                                                          

                                                                                                                         Peter Barát                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        starosta obce 
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2. Poverenie  poslanca  funkciou zástupca starostu obce .                         

 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove                                                                                                                
A. Berie na vedomie                                                                                                                                                    
1)  Poverenie poslanca  Ing. M. Romana   funkciou zástupca starostu  obce. 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                         Peter Barát                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, 
ods.6 tretia veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove                                                                                                                    
A. Poveruje                                                                                                                                   
1)  poslanca  Ing. M. Romana   zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods.6 tretia veta, 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                         Peter Barát                                                                                                               

                                                                                                                        starosta obce 

 



4. Zriadenie  obecnej rady a voľba  členov obecnej rady.  

 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove                                                                                              
A. nezriaďuje                                                                                                                      
obecnú radu  na volebné obdobie 2019-2022. 

                                                                                                                              

                                                                                                                              Peter Barát                                                                                                                                        

                                                                                                                             starosta obce 
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5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba  členov 
a predsedov komisií.          

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove                                                                                                

A. zriaďuje                                                                                                                                            
1) Komisiu  finančnú a správy obecného majetku.                                                                                       
2) Komisiu  školstva, kultúry, mládeže a športu.                                                                                      
3) Komisiu  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia.                                                                                                                                                                           
4) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií ..                                                            

 B. volí                                                                                                                                                     
1) Za predsedu komisie  finančnej a správy obecného majetku:  Ing. M. Roman.                                                                                                                                                                                                                                        
Za  členov komisie z radov poslancov:  Mgr. I. Baran, O. Begala.                                                                                                                                                                                                                                                       
2) Za predsedu komisie  školstva, kultúry, mládeže a športu :  Mgr. K. Baňasová.                                                            
Za  členov komisie z radov poslancov:  M. Truchan, Ing. D. Capik.                                                                                                                                                 
3) Za predsedu komisie  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: Ing. 
B. Zubko    .                                                                                                                                                                                                                                                       
Za  členov komisie z radov poslancov: J. Dutkovič,  MUDr. M. Romanová  
4) Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií podľa    
čl. 7  ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov Mgr. I. Baran (KDH)                                                                          
 Za členov: Mgr. K. Baňasová   ( nezávislý kandidát),  Ing. B.  Zubko ( Spolu –občianska 
demokracia), J.  Dutkovič ( Most-Híd), O. Begala ( Smer –sociálna demokracia),                             
Ing. D. Capik ( SNS) 
D. ukladá                                                                                                                                                
1) predsedom komisií doplniť komisie o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov, 
a návrh predložiť na  najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.                                                          



E. žiada                                                                                                                                                   
1) Starostu obce , aby  na návrh  poslancov OZ sa  zloženie komisií opätovne prerokovalo na 
zasadnutí OZ. 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                         Peter Barát                                                                                                                                                       

                                                                                                                        starosta obce                                                                                        

6. Určenie mesačného platu starostu obce 

 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove 

A. určuje                                                                                                                                      
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom 
doterajším obecným zastupiteľstvom  najneskôr  90 dní pred voľbami,  mesačný plat starostu 
p. Petra Baráta vo výške  základného  platu starostu zvýšeného o 53% . 

    

                                                                                                                      

                                                                                                                       Peter Barát                                             

                                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                    
 


