
 
                                                         Zápisnica  

  z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov  
konaného dňa 03.06. 2018 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci :  p. O. Begala, p. Ľ. Bereščíková, Mgr. M. Hric,  p. A. Kozáková,                    

                   Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, p. M. Truchan 

Neprítomní: p. J. Dutkovič, p. J. Onuško 

Prizvaní:   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce 

 
Program: 
   1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 
   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
   3. Informácia o požiari, ktorý vznikol v rómskej osade dňa 02.06.2018. 
   4.  Diskusia. 
   5.  Návrh na uznesenie a 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. Z neúčasti ospravedlnil 
p. J. Onuška, p. J. Dutkoviča, a z časti zasadnutia Ing. B. Zubka. 
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 6, 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: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice: p. O. Begala, p. M. Truchan 

Návrhová komisia : Mgr. M. Hric, p. Ľ. Bereščíková, Ing. M. Roman 

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 

 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 3. Informácia  o požiari, ktorý vznikol v rómskej osade dňa 02.06.2018 
Predložil starosta obce p. P. Barát. 
V sobotu dňa 02.06.2018 v podvečer vznikol v rómskej osade požiar, ktorý poškodil strechy 
na dvoch rodinných domoch ( chatrčiach), čím znemožnil možnosť využívať domy  na 
bývanie.  Nakoľko sa jedna o rodiny zo SZP, ktoré  bez pomoci  si samostatne   opraviť 



strechy nedokážu. Starosta obce  predložil návrh pomôcť  rodinám  zakúpením časti 
stavebného  materiálu  potrebného na opravu strechy. 
Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce o dojednanie podmienok pomoci poškodeným 
rodinám Gejzu Šmatára a Martina Gumana, vrátane splátkového kalendára návratnosti 
finančných prostriedkov za zakúpený materiál. 
Po rozprave poslanci súhlasili s pomocou vo forme zakúpenia materiálu na opravu striech.  

 
                       Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

Uznesenie č. 303 / 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  o požiari, ktorý vznikol v rómskej osade dňa 02.06.2018. 
B. schvaľuje: 
1) Pomoc obce pre  postihnuté rodiny   Gejzu Šmatára  a  Martina Gumana  vo  forme 
zakúpenia materiálu na opravu striech ich domov. 
C. žiada:  
1.) Starostu obce o dohodnutie podrobností výpomoci a následnej  návratnosti  častí nákladov 
za  zakúpený  stavebný materiál. 
 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  1 ,   zdržal sa:  0    
      
 
                                                                                                                 Peter Barát 
Sačurov, 03.06.2018                                                                               starosta obce 

 
K bodu 5. Záver. 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené po schválení uznesenia  o 18:34 hodine. 

Zapísala: A. Kozáková                          

 
 
 
Overovatelia:  O. Begala      .......................                                           Peter Barát 

                          M. Truchan   ........................                                        starosta obce                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


