OBEC NOVÁ SEDLICA
Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

Zápisnica
z XVI. zasadania obecného zastupiteľstva obce Nová Sedlica
konaného dňa 31. marca 2014
Prítomní poslanci: Michal Batromij, Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák
Ďalší prítomí:

Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka Ocú
Ing. Ján Hrabovčin - kontrolór

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Prejednanie platu starostu k 1.1.2014
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení a záver

K bodu č. 1
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce pán Vasiľ Dinič. V úvode
privítal poslancov OZ, ekonómku OcÚ a kontrolóra Ing. Jána Hrabovčina. Po prečítaní
programu vyzval prítomných k jeho doplneniu, príp. pripomienkovaniu. Program bol bez
pripomienok jednohlasne schválený.
K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci OZ: Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák
Za zapisovateľku starosta určil: pani Šebákovú
K bodu č. 3
K plneniu jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ
nemali žiadne pripomienky a skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

poslanci

K bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
prerokovalo plat starostu a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo o plate starostu vo výške 1335 EUR s
účinnosťou od 1.1.2014.
Hlasovanie za určenie platu starostu:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Starosta obce poslancom OZ predložiť žiadosť Jednoty dôchodcov Nová Sedlica o
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych
hodnôt. Poslanci OZ zhodnotili aktivity a brigádnickú činnosť členov Jednoty dôchodcov
Nová Sedlica a odsúhlasili poskytnutie finančnej podpory na organizovanie poznávacích
zájazdov vo výške 700 EUR.
Zároveň uložili starostovi obce vypracovať a podpísať zmluvu o poskytnutí finančnej
podpory do 30.06.2014.
Hlasovanie o schválení žiadosti o dotáciu.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní
kontajnerov na zber použitého šatstva. Poslanci OZ po oboznámení sa s predmetom a
podmienkami tejto zmluvy súhlasili s jej uzatvorením.
Hlasovanie za podpis zmluvy:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe podnetu Ing. Hrabovčína o nutnosti údržby reproduktorov miestneho rozhlasu z
dôvodu ich nefunkčnosti v určitých častiach obce, poslanci OZ uložili starostovi odstrániť
závady a sfunkčniť reproduktory MR, aby všetci občania mohli si vypočuť relácie MR.
Poslanec OZ Michal Batromij zdôraznil, že je potrebné osadiť zábradlie okolo priepustu pri
Zariadení seniorov a domov dôchodcov Nová Sedlica, aby nedošlo k úrazu. Zdôraznil, že v
blízkosti tohto priepustu sa pohybujú hlavne starší občania žijúci v tomto zariadení. Ďalším
príspevkom tohto bodu bola starostom obce predložená žiadosť miestneho občana Mikuláša
Karbuníka, člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o vyhotovenie pamätnej
tabule pamiatke občanov padlým v 2. svetovej vojne a obetiam banderovcov. Poslanci OZ
súhlasili so zhotovením pamätnej tabule. Na záver starosta oboznámil poslancov OZ s
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plánovanou úpravou cesty na cintorín, ktorá bude vykonaná osadením betónových podvalov a
to svojpomocne prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich menšie obecné
služby.
K bodu č. 7
V rámci diskusie neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.
K bodu č. 8
Na záver starosta obce prečítal poslancom OZ návrh uznesení, ktorý poslanci schválili.
Zároveň poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadanie za ukončené.
Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák
Vladimír Kostovaľ

...................................
...................................

Zapísala: Jana Šebáková

V Novej Sedlici, dňa 02.04.2014
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