
 
                                                         Zápisnica  

  z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 09.05. 2018 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci :  p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, p. J. Dutkovič, Mgr. M. Hric,  

                   p. A. Kozáková,p. J. Onuško,  Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, p. M. Truchan 

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce 

 
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. Plnenie  a úprava rozpočtu ZŠ k 30. 04. 2018. 
   7.  Plnenie a úprava rozpočtu obce k 30.04. 2018. 
   8.  Vyhodnotenie  XXIII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XII. ročníka Memoriálu H. Slukovej. 
   9. Rôzne. 
 10. Záver. 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov 
obecného zastupiteľstva a kontrolórku obce p. Ruženu Bundzákovú. 
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 9, teda zasadnutie  
OZ  je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov uznášania schopné. 
 
Návrh  programu zasadnutia: 
 
Starosta obce predložil návrh programu  zasadnutia  OZ, ktorý poslanci schválili bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko,  

Návrhová komisia :p. J. Onuško, p. M. Truchan, Mgr. M. Hric 

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 



K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
 
Predložil starosta obce 
Uznesenie č. 160 / 2016/ B žiada: 
1) Starostu obce o úpravu terénu na ihrisku ŠK Sačurov pod a medzi striedačkami hráčov. 
Záver: Uznesenie v štádiu plnenia. Plánovaná úprava terénu sa zrealizuje  spolu 
s realizáciou zavlažovacieho systému na ihrisku ŠK a výmenou striedačiek. S prácami sa 
začne po ukončení futbalovej sezóny v mesiaci jún. 
Uznesenie č. 274/2018 / B žiada:  
1) starostu obce o preverenie ďalších alternatív osvetlenia drevených lávok cez miestny potok.   
Záver: Uznesenie  splnené. Osvetlenie na lávky je už zrealizované umiestnením nových 
stĺpov a nových svetiel. 
Kontrolórka obce p. R. Bundzáková sa informovala o stave plnenia uznesenia výkupu 
pozemkov na Ulici staničnej, a ako sa plní úloha o vyhotovení plánu hrobov na starom 
cintoríne. 
Záver: Výkup pozemkov na Ulici staničnej je ukončený. Vyhotovenie plánu hrobov sa 
neuskutočnilo , nakoľko starý projekt , ktorý sa realizoval sa nenašiel a nový projekt sa 
bude realizovať po oslovení firiem , ktoré sa týmto zaoberajú. 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 288 / 2018 

 
 
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.  
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
   
                                                                                                                    
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 09.05.2018                                                                               starosta obce     
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ 
 
p. J. Onuško požiadal starostu obce o pokosenie trávy okolo dolnej prevádzky COOP 
Jednota. 
 b) Ďalšia pripomienka sa týkala neprimeraného správania rómskych detí počas futbalových 
zápasov na miestnom ihrisku. 
Starosta obce: odpovedal , že pokosenie zabezpečí. Čo sa týka futbalových zápasov, tak sa 
tam posilní účasť hliadok. 
p. M. Truchan: predložil požiadavku, či by nebolo možné položiť poklop na dieru , ktorá sa 
nachádza v trávniku pred KD, aby sa predišlo  úrazu. 



Starosta obce odpovedal, že v trávniku sa nachádza iba jedná diera, do ktorej sa umiestňuje 
strom v máji a v decembri. Ak po kontrole sa nájdu ešte nejaké diery , tak budú zabezpečené 
proti možnostiam úrazu. 
Ing. B. Zubko: sa informoval, kto v súčasnej dobe kope hroby na cintoríne, a či by nebolo 
možné im zabezpečiť nové primerané oblečenie. 
Odpovedal starosta obce, že hroby kope Milan Guman a Jozef Lukáč, ktorým už niekoľko 
krát bolo zakúpené nové a čisté oblečenie.  
Mgr. M. Hric: podal informáciu, že okolo roku 1900 sa v Sačurove narodil minister obrany 
Maďarska.  
Starosta obce ho požiadal, aby dôveryhodné dokumenty predložil na obecný úrad, kde budú 
zaevidované do kroniky obce. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 289 / 2018 
 
 
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. 
2) Odpovede starostu obce na vznesené otázky.                                
 
 
                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                                         starosta obce 

 

 
K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie. 
 
Komisia výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: nezasadala, ale  
predseda komisie  Ing. B. Zubko  sa zúčastnil na stretnutí so splnomocnencom vlády pre 
rómske komunity  p. Ábelom Ravaszom, ktorý pracovne navštívil obecný úrad a rómsku 
osadu v obci. Na budúci týždeň bude komisia zasadať k ďalším dvom sťažnostiam, ktoré boli 
doručené na obecný úrad. 
Komisia finančná a správy obecného majetku: nezasadala. Predseda komisie Ing. M. 
Roman konzultoval rozpočet obce s ekonómkou obce p. Chomjakovou, a ktoré sú predmetom 
rokovania dnešného zasadnutia OZ. 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu : zasadala 1x. Organizačne sa zabezpečovali 
akcie - volejbalový  turnaj, MDD a riešilo sa záškoláctvo žiakov na ZŠ. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

 Uznesenie č. 290 / 2018 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 



A. berie na vedomie: 
1) Informácie o činností jednotlivých komisií.  
 
                                                                                                                  Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                                starosta obce 

 
K bodu 6. Plnenie a úprava rozpočtu  ZŠ k 30.04.2018.   
Stav plnenia a úpravu rozpočtu predložil Ing. M. Roman. Materiály sú spracované písomne 
a sú súčasťou zápisnice . Príloha č.1 
 
                           Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 291 / 2018 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods.4 písm. b)zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1) Informáciu o plnení a úprave rozpočtu ZŠ k 30.04. 2018. 
B. schvaľuje: 
1)  Úpravu rozpočtu ZŠ k 30.04. 2018.  
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
                                                                                                                             Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                                           starosta obce 

K bodu 7. Plnenie a úprava rozpočtu obce k 30.04.2018. 
Stav plnenia a úpravu rozpočtu predložil Ing. M. Roman. Materiály sú spracované písomne 
a sú súčasťou zápisnice. Rozpočet sa upravuje nasledovne : Príloha č.2 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 292 / 2018 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods.4 písm. b)zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Informáciu o plnení a úprave rozpočtu obce k 30.04. 2018. 
B. schvaľuje: 
1)  Úpravu rozpočtu obce k 30.04. 2018.  
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
 
 
                                                                                                                        Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                                      starosta obce 



 
K bodu 8. Vyhodnotenie  XXIII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XII. ro čníka Memoriálu 
H. Slukovej 
Predložil starosta obce. 
XXIII. ro čník bol opäť úspešný. Behu sa zúčastnilo 155 bežcov. Poďakovanie patrí všetkým 
poslancom, organizátorom, sponzorom, učiteľkám ZŠ a MŠ, ktorí sa podieľali na príprave 
a priebehu „Sačurovskej15“. Poslanci OZ rozhodli, že oceňovať sa budú v ,, Sačurovskej 5“ 
iba prvé miesta v kategórii mužov a žien. Bežci v tejto kategórii neplatia štartovné. 
 
Vyúčtovanie akcie: 
Príjmy  (spolu)             1 983,50 € (zostatok z r. 2017- 289,.€ + hotovosť, účet, štartovné,  
                                                      sponzorské, atď. ) 
Výdaje ( spolu)            2 333,00 € (ceny, guláš, obedy, záchranka, rozhodcovia, atď. )  
Vyúčtovanie:         -     349,50 € 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. 293 / 2018 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie 
1) Vyhodnotenie  XXIII. ročníka ,,Sačurovskej 15“ a XII. ročníka Memoriálu H. Slukovej. 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                                        
                                                                                                         Peter Barát 
 Sačurov, 09.05.2018                                                                     starosta obce 

K bodu 9.  Rôzne: 
 

1) Žiadosť Rímskokatolíckej farnosti  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sačurove 
o poskytnutie finančnej podpory na opravu rímskokatolíckeho kostola. 

Po rozprave poslanci OZ schválili na opravu rímskokatolíckeho kostola v obci finančnú 
podporu vo výške 1 500,.€ 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 294 / 2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie : 
1) Žiadosť Rímskokatolíckej farností Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sačurove 
o poskytnutie finančnej podpory na opravu rímskokatolíckeho kostola. 
B. schvaľuje: 
1)  Rímskokatolíckej farnosti  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sačurove finančnú podporu 



 na opravu rímskokatolíckeho kostola vo výške 1 500,.€. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
 
                                                                                                      
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                    starosta obce 

 
2) Žiadosť sl. Viery Ivaničovej o odkúpenie jej rodinného domu a priľahlých 

pozemkov  na Ulici Davidovskej č. 260. 
 
Žiadosť o odkúpenie RD predložil starosta obce p. P. Barát. Sl. Ivaničová ponúka na predaj 
rodinný dom pre dlhodobé narušovanie jej súkromia  zo strany rómskych spoluobčanov. Po 
rozprave poslanci OZ nesúhlasili s kúpou RD do vlastníctva obce. Starosta obce predložil 
požiadavku Spojenej školy v Sečovciach o prenájom priestorov v obci  na výučbu rómskych 
žiakov, a tento RD by v prípade dohody pripadal do úvahy. Poslanci požiadali starostu obce 
prizvať riaditeľa školy  na najbližšie zasadnutie OZ.  
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 295 / 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie: 
1)  Žiadosť sl. Viery Ivaničovej o odkúpenie jej rodinného domu a priľahlých pozemkov  na 
Ulici Davidovskej č. 260, parciel č. 675, 676/1, 676/2, 676/3, 676/4 vo výške 15 000,- €. 
B. neschvaľuje: 
1) Ponuku sl. V. Ivaničovej na predaj rodinného domu v jej vlastníctve za sumu 15 000,-€ 
C. žiada : 
1) Starostu obce o prizvanie riaditeľa Spojenej školy v Sečovciach na najbližšie zasadnutie 
OZ. 
 
Hlasovanie:  za: 3 poslanci,   proti :  6 poslancov ,   zdržal sa:  0   
 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                      Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                    starosta obce 

 

 

3)  Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o súhlas vlastníka so vstupom na 
pozemok počas plánovanej predpokladanej výstavby Zariadenia soc. služieb,  na 
ktoré už bolo vydané  územné rozhodnutie stavebným úradom na dobu 5 rokov. 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 296 / 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4/b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o súhlas vlastníka so vstupom na pozemok  
parcely  č. CKM 248/1 a 249/5 počas plánovanej predpokladanej výstavby Zariadenia soc. 
služieb v obci Sačurov. 
B. schvaľuje:  
1) Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o  súhlas vlastníka so vstupom na pozemok 
parcely č. CKM 248/1 a 249/5 na LV obce č. 1040 , počas plánovanej predpokladanej 
výstavby Zariadenia soc. služieb v obci Sačurov na obdobie 5 rokov. 
 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0                  
 
                                                                                                               
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                             starosta obce 

 
4) Žiadosť občianskeho združenia MAJAMO  Košice o prenájom nebytových 

priestorov na prevádzkovanie Súkromného centra špecialno-pedagogického 
poradenstva v obci Sačurov. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 297 / 2018 

 
 
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 občianskeho združenia MAJAMO  Košice, o prenájom nebytových priestorov na 
prevádzkovanie Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva v obci Sačurov. 
B. schvaľuje: 
1) Žiadosť občianskeho združenia MAJAMO  Košice, o prenájom nebytových priestorov na 
prevádzkovanie Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva v obci Sačurov. 
Miesto predbežného prenájmu sú priestory v budove MŠ. 
C. žiada:  
1) Starostu obce o prerokovanie podmienok nájomnej zmluvy, výšky a dĺžky doby  
nájomného. 
 
Hlasovanie:  za: 7 poslancov,   proti :  2  ,   zdržal sa:  0         
 
                                                                                                               
 
                                                                                                               Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                            starosta obce 



5)  Ponuka na výkup rodinného domu p. Lukáčovej, vedenej na LV č. 533, parcely č. 751 
a  238/18 na Ulici davidovskej č. 238 ,na základe jej ponuky vo výške 5 000,-€ 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 298 / 2018 

 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1)  Ponuku na výkup rodinného domu p. Lukáčovej, vedenej LV č. 533, parcely č. 751 a  
238/18 na Ulici davidovskej č.238 , na základe jej ponuky vo výške 5 000,-€. 
B. schvaľuje : 
1) Výkup rodinného domu p. Lukáčovej, vedenej LV č. 533, parcely č. 751 a  238/18 na Ulici 
davidovskej č.238 , na základe  znaleckého posudku , najviac vo výške 5 000 € za 
predpokladu , že na predmetných  pozemkoch nie je žiadna ťarcha ( exekúcie), a nie sú tam 
prihlásené žiadne osoby  na trvalý pobyt. 
 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0    zdržal sa:  0 
 
                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                         Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                       starosta obce 

 

 
6) Záznam o záveroch  vyšetrovania smrteľného úrazu  Inšpektorátom práce 

v Prešove  p. Jozefa Maďurana  zo dňa 18.05.2018, ktorý sa stal v obci Sačurov.  
Správu prečítal starosta obce. V správe bolo dokázané , že príčinou smrteľného úrazu nebola 
obec, ani jeho zamestnanci.  

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 299 / 2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
1) berie na vedomie: 
a) Záznam o záveroch vyšetrovania smrteľného úrazu  Inšpektorátom práce v Prešove 
 p. Jozefa Maďurana  zo dňa 18.05.2018, ktorý sa stál v obci Sačurov.  
                                                                                                      
 
                                                                                                             
 
                                                                                                            Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                          starosta obce 
 



7) Schválenie dlhodobého prenájmu parcely č. 190/61, vedenej na LV 2777 vo 
výmere 700 m2 od firmy SOWILO, na vybudovanie  Kompostárne  pre 
zhodnocovanie biologický rozložiteľného odpadu v obci Sačurov. 

Po rozprave poslanci OZ súhlasili s prenájmom pozemku od firmy SOWILO na dobu 20 
rokov za ročný prenájom 121,- €, s 5 ročnou výpovednou lehotou.  

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 300 / 2018 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie:  
1) Schválenie dlhodobého prenájmu parcely č. 190/61, vedenej na LV 2777 vo výmere 700 
m2 od firmy SOWILO, na vybudovanie  Kompostárne  pre  zhodnocovanie biologický 
rozložiteľného odpadu v obci Sačurov.  
 B. schvaľuje : 
1)  Dlhodobý prenájmu parcely č. 190/61, vedenej na LV 2777 vo výmere 700 m2 od firmy 
SOWILO, na vybudovanie  Kompostárne  pre zhodnocovanie biologický rozložiteľného 
odpadu v obci Sačurov, na dobu 20 rokov ,za ročný prenájom 121,- € a 5 ročnou výpovednou 
lehotou.  
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0    zdržal sa:  0    
 
                                                                                                            Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                         starosta obce 

8) Návrh na úpravu platu starostovi obce v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z.                                                                   
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 
Predložila p. A. Kozáková, zástupkyňa starostu obce.  

            Po rozprave   poslanci OZ schválili zvýšenie platu  starostovi obce o 70% do konca  
            volebného obdobia. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 301 / 2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie:  
1) Návrh na úpravu platu starostovi obce v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z.                                                                   
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 
 B. schvaľuje : 
1) V zmysle Zákona  č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest , starostovi obce základný plat zvýšený  o 70% do konca volebného 
obdobia. 
Hlasovanie:  za: 9 poslancov,   proti :  0    zdržal sa:  0    
                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                           Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                         starosta obce 



 
6) Informácia starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace marec –apríl 

2018. 
- Obec obdŕžala od vlády SR 10 000,-€ na rekonštrukciu verejného rozhlasu v obci, 
- Obec má schválený projekt na kompostéry pre domácnosti, 
- Verejné obstarávanie na zavlažovacie práce na ihrisku ŠK  je ukončené, s prácami sa 

začne po skončení jarnej futbalovej sezóny , 
- Uskutočnili sa oslavy MDŽ, 
- V predvečer 1. mája hrala hudba na amfiteátri v obci, 
- V rómskej osade sa uskutočnila deratizácia, ktorá sa bude opakovať ešte 2-3x, 
- Na ČOV sa z časti vymenili poškodené poklopy (drevené za plastové), a v súčasnej 

dobe sa vymieňa oplotenie ČOV, 
- Obec aj rómsku osadu  navštívil splnomocnenec vlády pre Rómske komunity p. Ábel 

Ravasz, ktorý ponúkol pomoc pri riešení životných podmienok róm. spoluobčanov,  
- 06.05.2018 sa v našej obci stretli pred ZŠ priaznivci  motorkárov a motocyklov, 
- 19.05. 2018 sa uskutoční 0-tý ročník akcie ,, Sačurovský traktor“ 
- 27.05. 2018 sa uskutočnia oslavy Dňa Matiek, 
- Oslavy MDD sa uskutočnia 09.06.2018, 
- Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ obci nebolo schválené,  
- Na výmenu prvých kamier prebieha verejné obstarávanie, 
- 23,24 a 25.6. 2018 sa uskutoční stretnutie občanov obci v rámci cezhraničnej 

spolupráce v ČR. 
 
                         Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 302 / 2018 
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
A. berie na vedomie:  
1) Informáciu starostu obce o uskutočnených aktivitách za mesiace marec – apríl 2018. 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                            Peter Barát 
Sačurov, 09.05.2018                                                                          starosta obce 

 
K bodu 10. Záver. 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 21:04 hodine. 

Zapísala: A. Kozáková                          

 
 
 
Overovatelia:  Ing. M. Roman  .......................                                    Peter Barát 

                         Ing. B. Zubko    ........................                                  starosta obce                                                                                                                                                                                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


