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Zápisnica  z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov, 

konaného dňa 24.7. 2020 o 17:00 hod 

 

Prítomní: Starosta obce : Peter Barát 

 Poslanci : Mgr.K.Baňasová, Ing. M.Roman,  

                  MUDr. M.Romanová MPH, Ing.D.Capik  

                       p. M.Truchan, p.Dutkovič, Mgr.I.Baran, Mgr.K.Baňasová   

Ospravedlnený: Ing. B. Zubko 

Neprítomný :     p.O.Begala 

Prizvaní:            p.R.Bundzáková – kontrolór obce,  

Program: 

      1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

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

      3.  Prerokovanie odkúpenia parciel reg. „C“ č. 835 a „C“ č. 836 na LV 73 a taktiež   

           rodinný dom na ul. Dargovskej so súpisným číslom 335/20 postavený na parcele č.835.    

           Všetko o celkovej rozlohe 1879 m2. 

      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 

v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné. 

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

schválený. 

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

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Dutkovič, Truchan 

Návrhová komisia:  Baňasová, Capik, Romanová 

Zapisovateľ: Roman 

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



2 

 

K bodu 3 .) -Prerokovanie odkúpenia parciel reg. „C“ č. 835 a „C“ č. 836 na LV 73 

a taktiež rodinný dom na ul. Dargovskej so súpisným číslom 335/20 postavený na 

parcele č.835. Všetko o celkovej rozlohe 1879 m2 

Návrh n odkúpenie vyššie popísanej nehnuteľnosti predložil starosta. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 138 / 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 starostu na odkúpenia parciel reg. „C“ č. 835 a „C“ č. 836 na LV 73 a taktiež 

rodinného domu na ul. Dargovskej so súpisným číslom 335/20 postavený na parcele č.835. 

Všetko o celkovej rozlohe 1879 m2. Maximálna cena za nehnuteľnosť je 42.000.- 

   B.  schvaľuje: 

      1)  Návrh starostu na odkúpenia parciel reg. „C“ č. 835 a „C“ č. 836 na LV 73 a taktiež 

rodinného domu na ul. Dargovskej so súpisným číslom 335/20 postavený na parcele č.835. 

Všetko o celkovej rozlohe 1879 m2. Maximálna cena za nehnuteľnosť je 42.000. 

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

 

  

Peter Barát 

Sačurov, 24.7.2020                                                                                                  starosta obce                            

 

K bodu 4.  Rôzne: 

p.Truchan informoval o častom narúšaní nočného kľudu na ul.Osloboditeľov. 

Starosta: do 22:00 hod môžeme vyzvať občiansku hliadku, po 22:00 hod treba volať políciu. 

K bodu 10)  Záver: 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 19:05  hod 

Zapísal: Ing.M.Roman 

Overovatelia:     Dutkovič  ..............................                        

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

                                                                                                                                 Peter Barát 

                                                                                                                                starosta obce

  


