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Zápisnica  zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 
konaného dňa 25.6.2021. 2021 o 17:11 hod 

 

Prítomní: Starosta obce :Peter Barát 

 Poslanci : p.O.Begala, Ing.M.Roman, p.Dutkovič, Mgr.K.Baňasová ( od 18:47  
      hod),  Ing.D.Capik (od 18:44 hod ),  MUDr. M.Romanová MPH, Mgr.I.Baran, ,     
     Ing.B.Zubko,        

 

Ospravedlnení:   

Prizvaní: p.R.Bundzáková – kontrolór obce, p.Chomjaková – účtovníčka obce 

Neprítomní: p.M.Truchan, p.O.Begala 
 

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.  Úprava rozpočtu ZŠ a Obce. 

    7.  a) Návrh záverečného účtu obce za r.2020 a správa audítora 

   b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

    8.  a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II.polrok 2021 .  

         b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva za II.polrok 2021   

    9.  Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021 

   10.  Schválenie PHSR obce  Sačurov 2021-2027.  

   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 5 , teda 
zasadnutie  OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné. 
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Starosta predložil ku schváleniu  program zasadnutia OZ, ktorý bol bez pripomienok 
schválený 

Hlasovanie:  za: 5    poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  

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

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

Hlasovanie:  za: 5  poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0 ,  

 

K bodu 3. Informácia o plnení 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. 
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 

Starosta ( 25.6.2021): zatiaľ neskolaudované 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 
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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. 

Starosta ( 6.5.2021): VSE chce, aby sme vysporiadali pozemky, nakoľko môže viesť rozvody 
ELI iba po obecných pozemkoch .Vysporiadanie pozemkov rieši právnička obce. 

Starosta ( 25.6.2021): U obyvateľov, ktorí na predmetnej nehnuteľnosti nemajú ťarchu sú 
prevody bezproblémové. U obyvateľov, ktorí majú ťarchy, tak ich postupne rieši právnička 
a postupne sa uvoľňujú tie malé výmery z ich parciel. 

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 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. 
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Starosta ( 25.6.2021): Nemáme odpoveď z ministerstva. 

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  

      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. 

Starosta ( 25.6.2021): Podali sme novú žiadosť, ktorá by nám mala byť schválená.. 

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. 

Starosta ( 25.6.2021): Bola podpísaná kúpnopredajná zmluva, len p.Fiľak zatiaľ nedoručil 
geometrický plán na kataster aby bola zapísaná nová parcela. 

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

Starosta ( 25.6.2021): Boli sme vyzvaní na doplnenie žiadosti – žiadosť sme doplnili. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

Uznesenie č.206/ 2021 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        

Starosta ( 25.6.2021): Podali sme žiadosť na prestrešenie a na nové lavičky. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Uznesenie č.208/ 2021 schvaľuje: 

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

Starosta ( 25.6.2021): Oslovil projektanta na návrh nosnej konštrukcie aby boli vytvorené 
lepšie spády strechy. 

Záver: uznesenie  je v štádiu plnenia 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 209/ 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 25.6.2021        starosta obce 
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K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ. 

Bez interpelácií. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.210/ 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 25.6.2021                            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: Referoval za ňu starosta : V areály ZŠ bola oslava dňa 
detí. Bola to vydarená akcia, nápomocní boli aj ostatní členovia komisie. 
 
Ing.Zubko  – komisia nezasadala, p.Zubko sa bol pozrieť na činnosť členov MOPS, kde 
diskutoval s členmi o ich práci o problémoch, ktoré riešia. Počas jeho návštevy sa do 
kancelárie dostavil občan tam nezamestnaný, bez akéhokoľvek dôvodu a správal sa tam 
nenáležitým spôsobom. 
Starosta: Projekt MOPS koncom júna končí. Ale až teraz vyšla výzva na jeho pokračovanie, 
do ktorej sme sa zapojili aj my. Termínovo sa nové kolo rozbehne až na jeseň, je ale prísľub, 
že ak bude obec v novom kole úspešná, prostriedky budú refundované aj spätne, tak aby 
nedošlo ku prerušeniu činnosti MOPS.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.211/ 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 25.6.2021  starosta obce 
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V ďalšom rokovaní bol najprv prerokovaný bod programu  č.7 a až po ňom bod č.6. 

K bodu 7. a) Návrh záverečného účtu obce za r. 2020 a správa audítora 

Predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková. Záverečný účet tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Prebytok bežného a kapitálového hospodárenia v sume 176 791,60 Eur zistený podľa § 10 
ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa 
upravuje -  znižuje o nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 150 206,08 Eur  na sumu 
26 585,52 Eur. Navrhuje sa použiť na tvorbu rezervného  fondu. Kladné saldo finančných 
operácií v sume 96 509,81 EUR na navrhuje prideliť do rezervného fondu. 
 

                                       Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.212/ 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 záverečného účtu obce za rok  2020– viď príloha č. 2 tejto zápisnice 

         2.) Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky obce     

              k 31.12.2020    
               – viď príloha č. 3 tejto zápisnice 

     B. schvaľuje: 

1.) záverečný účet obce za rok  2020 bez výhrad– viď príloha č. 2 tejto zápisnice 
 

2.)  celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad 

a.)  prebytok bežného a kapitálového hospodárenia v sume 176 791,60 eur zistený podľa § 10    

      ods 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o o rozpočtových pravidlách územnej     

      samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý     

      sa upravuje - znižuje o nevyčerpané  prostriedky v celkovej sume 150 206,08 eur na sumu  

      26 585,52  eur. 

b.)  upravený prebytok  bežného a kapitálového hospodárenia 26 585,52 eur sa  
      prideľuje do rezervného fondu 

c.)  kladné saldo finančných operácií v sume 96 509,81 eur sa prideľuje do rezervného fondu 

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 

                                                                                                             Peter Barát            
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce  
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K bodu 7. b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

Predniesla kontrolórka obce p. Bundzáková. – viď príloha č.4 tejto zápisnice 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.213/ 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.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 – viď 
príloha č.4 tejto zápisnice 

 

  

                                                                                                           

                                                                                                            Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

Po prerokovaní záverečného účtu obce za r. 2020 bol prerokovaný návrh na úpravu rozpočtu 

ZŠ k 30.6.2021  a návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.6.2021 – bod 6.schváleného programu. 

 

K bodu 6. Úprava rozpočtu ZŠ k 30.6.2021  a Obce k 30.6.2021. 

Predniesla účtovníčka obce p.Chomjaková     

ZŠ: žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice  

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.214/ 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.) Žiadosť ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ k 30.6.2021 – viď príloha č. 5 tejto zápisnice 
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 B. schvaľuje: 

          1.)  úpravu rozpočtu ZŠ k  30.6.2021  – viď príloha č. 5 tejto zápisnice 

 

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

 

Obec: Návrh  na úpravu rozpočtu obce k 30.6.2021  tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.215/ 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 úpravu rozpočtu obce k 30.6.2021  – viď príloha č. 6 tejto zápisnice 

     B. schvaľuje: 

          1.)  úpravu rozpočtu obce  k 30.6.2021  – viď príloha č. 6 tejto zápisnice 

        2.) zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 30 289,01 EUR na  
             bežné výdaje -  opravu strechy Kultúrneho domu  

 

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

                                                                                                             Peter Barát            
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

 

    K bodu 8. a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II.polrok 2021 .  

Preniesol zástupca starostu obce  M.Roman. – viď príloha č.7 tejto zápisnice 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.216/ 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.) Plán práce obecného zastupiteľstva na II.polrok 2021 – viď príloha č.7 tejto zápisnice 

    B. schvaľuje: 

        1.) Plán práce obecného zastupiteľstva na II.polrok 2021 – viď príloha č.7 tejto zápisnice 
 

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021          starosta obce 

 K bodu 8. a) Plány zasadnutí komisií  obecného zastupiteľstva na II.polrok 2021 .  

Preniesli predsedovia komisií OZ – viď príloha č.8 tejto zápisnice 

 

                                  Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.217/ 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.) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II.polrok 2021 – viď príloha č.8   
tejto zápisnice 

    B. schvaľuje: 

        1.) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II.polrok 2021 – viď príloha č.8 
tejto zápisnice 
Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 
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K bodu 9.  Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021 

Predniesla hlavná kontrolórka obce – p.Bundzáková – viď. príloha č.9 tejto zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.218/ 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.) Plán  kontrolnej činnosti na  II.polrok 2021 – viď príloha č.9 tejto zápisnice 

    B. schvaľuje: 

        1.) Plán  kontrolnej činnosti na  II.polrok 2021 – viď príloha č.9 tejto zápisnice 

 

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

K bodu 10.  Schválenie PHSR obce  Sačurov 2021-2027.  

Predniesol  starosta  obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 – 
2027 je rozsiahly materiál, ktorý je verejne prístupný na www.sacurov.sk . 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.219/ 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 programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sačurov na roky 2021 -2027  

    B. schvaľuje: 

      1.) Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sačurov na roky 2021 -2027  

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 
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K bodu 11. Rôzne 

 V bode „Rôzne“ bol  prerokovaný návrh VZN 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

a Domu nádeje. Tento návrh vychádza z pôvodného VZN 6/2013. v ktorom bude  zmenený 

iba poplatok za elektrinu, ktorý sa stanovuje týmto novým VZN 1/2021 na fixnú sadzbu 5.- 

EUR za pohreb. Schválením VZN 1/2021 sa ruší pôvodné VZN 6/2013. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.220/ 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 VZN 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje – viď príloha  
            č. 10 tejto zápisnice 

     B. schvaľuje: 

        1.) VZN 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje – viď príloha  
            č. 10 tejto zápisnice 

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

V ďalšej diskusii bodu „Rôzne“ poslanci rokovali v súvislosti s lockdownom kvôli pandémii 
o odpustení nájmu za užívanie obecných priestorov na  podnikateľskú činnosť subjektom, 
ktoré podnikajú v obci. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.221/ 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 odpustenie polročného nájmu za obecné priestory podnikateľským 
subjektom v obci. 

      



13 

 

B. schvaľuje: 

        1.) odpustenie polročného nájmu za obecné priestory podnikateľským subjektom v obci. 

 

Hlasovanie:  za:  5   poslancov,   proti :  0  ,   zdržal sa: 0 
 

 

 Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

Starosta ďalej referoval, že po telefonických konzultáciách, sa v tomto roku, kvôli pandémii 
asi opäť neuskutoční stretnutie družobných obcí v rámci cezhraničnej spolupráce obcí 
Sačurov, Rozsochy a Pisarowce. 
Folklórne slávnosti, ktoré sú v našej obci koncom leta by sa mali uskutočniť. Zatiaľ je návrh, 
že by mali prebiehať vo viacerých obciach a zastrešiť by ich malo Hornozemplínske osvetové 
stredisko. 

17.7.2021 sa uskutoční akcia Sačurovský traktor. Registrácia zúčastnených bude už od piatku 
16:00 hod. Starosta prosí všetkých aby pomohli pri organizácii tejto akcie. 

18:44 hod sa dostavil na zasadnutie D.Capik. 18:47 hod sa dostavila na zasadnutie 
K.Baňasová  

V ďalšom pokračovaní bodu „Rôzne“ bolo prerokované opätovné zapojenia sa obce do novej 
výzvy na činnosť MOPS, nakoľko pôvodný projekt končí 30.6.2021 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.222/ 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 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
Sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy s kódom:   OPLZ-PO8-2021-1,  názov projektu: 
MOPS v obci Sačurov II. 

      

B. schvaľuje: 

        1.) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán 
v rámci výzvy s kódom:   OPLZ-PO8-2021-1,  názov projektu: MOPS v obci Sačurov II. 
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        2.) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu obcou t.j. min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov   

 

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

 

                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

 

Starosta informoval poslancov, že obec dostala nové hasičské auto. 

Do novej rady základnej školy navrhol starosta delegovať za obec poslancov  Ing.Zubko, 
p.Dutkovič,  Ing.Capik a O.Begala. 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č.223/ 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 delegovanie poslancov Ing.Zubko, p.Dutkovič , Ing.Capik a O.Begala do   
rady ZŠ 

     B. schvaľuje: 

        1.) Delegovanie poslancov Ing.Zubko, p.Dutkovič , Ing.Capik a O.Begala do rady ZŠ. 

 

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

 

 Peter Barát 
Sačurov, 25.6.2021        starosta obce 

 

V ďalšej diskusii bodu „Rôzne“ navrhol p.Dutkovič vyasfaltovať aspoň časť komunikácie na 
ulici Staničnej, ktorá je doposiaľ nespevnená. 

Starosta: Už na predchádzajúcom zasadnutí sme hovorili o tom, že oslovíme tamojších 
občanov aby si počas leta zrealizovali prípojky na svoje parcely a na jeseň tam zrealizujeme 
spevnenú asfaltovú komunikáciu. 
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Baňasová poďakovala členom komisie školstva za pomoc pri organizovaní Dňa detí. 
Pripomenula, že po obci sa často vo veľkých skupinách pohybujú obyvatelia rómskej osady 
a správajú sa neprístojne a agresívne. 

Capik: Bolo by dobré na „Sačurovský traktor“ vyhotoviť situačný plán pre návštevníkov. 

Baňasová: Bude letné kino ? 

Starosta: Chceme, žiadali sme o termíny. 

 

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 : 45 hod. 

 

Zapísal:            M. Roman 
 

Overovatelia:   I.Baran              .................................  

                D.Capik           .................................  

          ................................. 
 
           Peter Barát 

                     starosta obce
  


