Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 25. mája 2015
Prítomní:

Vasiľ Dinič, starosta obce

Poslanci :

Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, Michal Batromij, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák

Ďalší prítomní: Jana Šebáková – zamestnankyňa obce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Výberové konanie na realizáciu stavebných prác zákazky „Revitalizácia areálu
historickej budovy v obci Nová Sedlica“ - vyhodnotenie cenových ponúk
Výberové konanie na predmet zákazky „Projektová dokumentácia stavby „Dom
smútku – Nová Sedlica“ - vyhodnotenie cenových ponúk
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – návrh na úpravu rozpočtu
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov a
predložil program na schválenie. Poslanec OZ p. Pavol Šebák navrhol doplniť rokovací
program o prerokovanie žiadosti prípravného výboru zakladajúceho Pozemkové spoločenstvo
Kyčerka Nová Sedlica, ktorá bola doručená na tunajší obecný úrad. Po schválení programu
starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania s navrhnutým doplnkom.
Hlasovanie:

za:

5 /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal Batromij,
Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Schválený program rokovania:
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Výberové konanie na realizáciu stavebných prác zákazky „Revitalizácia areálu
historickej budovy v obci Nová Sedlica“ - vyhodnotenie cenových ponúk
Výberové konanie na predmet zákazky „Projektová dokumentácia stavby „Dom
smútku – Nová Sedlica“ - vyhodnotenie cenových ponúk
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – návrh na úpravu rozpočtu
Žiadosť o správu podielu obce
Rôzne
Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš
Zapisovateľ:

Jana Šebáková

Hlasovanie:

za:

3

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš/

K bodu 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce stručne informoval poslancom OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia.
Uviedol, že uznesenie č. 18/2015 nebolo plnené z dôvodu časovej
zaneprázdnenosti. Ďalej dodal, že k plneniu uznesenia č. 19/2015 pristúpi v nasledujúcom
mesiaci nakoľko k rokovaniu s VÚC o možnosti prenájmu alebo odkúpení miestnej
komunikácie slúžiacej pre hromadnú dopravu bolo potrebné najprv požiadať o vydanie LV z
katastrálneho úradu.
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
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Hlasovanie:

za:

5 /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal Batromij,
Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 4 Výberové konanie na realizáciu stavebných prác zákazky „Revitalizácia
areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica“ - vyhodnotenie cenových ponúk
Poslanci OZ boli oboznámení s cenovými ponukami na realizáciu prác zákazky
„Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica“ , nakoľko boli členmi
pracovnej skupiny na vyhodnotenie týchto ponúk. Na základe posúdenia predložených ponúk,
starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh zmluvy s úspešným uchádzačom.
Poslanci OZ po oboznámení sa s o znením návrhu zmluvy súhlasili s uzatvorením zmluvy s
firmou SUPTRANS G.T.M. s.r.o. so sídlom v Snine.
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) berie na vedomie
vyhodnotenie cenových ponúk na realizáciu stavebných prác zákazky „Revitalizácia areálu
historickej budovy v obci Nová Sedlica“
B) s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Zmluvy o dielo s firmou SUPTRANS G.T.M, s. r. o. na základe výsledkov
verejného obstarávania vyhláseného Obcou Nová Sedlica pre predmet zákazky – dodávateľ
stavebných prác stavby „Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica.
Hlasovanie:

za:

5 /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal Batromij,
Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu č. 5 Výberové konanie na predmet zákazky „Projektová dokumentácia stavby
„Dom smútku – Nová Sedlica“ - vyhodnotenie cenových ponúk
V tomto bode sa poslanci OZ zaoberali otázkou obstarania projektovej dokumentácie na
stavbu „Dom smútku – Nová Sedlica“. Starosta obce zdôraznil, že je potrebné v predstihu
obstarať projektovú dokumentáciu v rozsahu pre stavebné povolenie a samotnú realizáciu
stavby aby obec bola pripravená požiadať o grand z Eurofondov na základe zverejnených
výziev. Dodal, že v mesiaci júl by mali byť výzvy zverejnené. Poslanci prijali nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) b e r i e n a

vedomie

vyhodnotenie cenových ponúk na realizáciu projektovej dokumentácie na stavbu „Dom
smútku – Nová Sedlica“.
B) s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom - Ing. Jánom Smetankom so sídlom v Papíne 261
na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Obcou Nová Sedlica pre predmet
zákazky – zhotoviť projektovú dokumentáciu „Dom smútku – Nová Sedlica“.

Hlasovanie:

za:

4 /Vladimír Kostovaľ, Michal Batromij,
Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
1 /Pavol Šebák/
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenia č. 1/2015 – návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 predložil starosta obce.
Zároveň zdôvodnil navrhované zmeny. Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie. Cel
Bežný rozpočet po úprave:
Rozpočet po úprave
Bežný rozpočet

Príjmy
72435,85

Výdavky
68935,85

Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
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schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2015:
A) - prekročenie príjmov na podpoložke rozpočtu – Príjmy z dobropisov v sume 365,05 €
v celkovej sume 365,05 €
- viazanie príjmov v položke rozpočtu
* 0830 637012 41 – Poplatky a odvody v sume 365,05 €
B) - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to:
z podpoložky rozpočtu 0111 633006 41 – Všeobecný materiál
na podpoložky rozpočtu 0830 637012 41 – Poplatky a odvody v sume136,95 €
0111 637015 41 – Poistné v sume 29,25 €
0111 633010 41 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v
sume 24 €
v celkovej sume 190,20 €
K bodu č. 7 Žiadosť o správu podielu obce
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť prípravného výboru zakladajúceho
Pozemkového spoločenstva Kyčerka Nová Sedlica, predmetom ktorej bolo odsúhlasenie
spravovania podielu majetku obce – nehnuteľnosti v k. ú. Nová Sedlica na valnom
zhromaždení, cieľom ktorého je založenie Pozemkového spoločenstva Kyčerka Nová Sedlica.
Starosta zdôraznil, že obec môže svoj majetok dať do správy až po zaregistrovaní
Pozemkového spoločenstva Kyčerka a po oboznámení sa s podmienkami spravovania.
Taktiež navrhol, že Obec Nová Sedlica si môže sama spravovať túto nehnuteľnosť. Poslanec
Michal Batromij navrhoval variantu spravovania spoločnosťou PS Geborová, ktorému
oponoval poslanec Pavol Šebák z dôvodu, že hospodárenie v PS Geborová je na báze
podielového vlastníctva a nové zakladajúce pozemkové spoločenstvo sa zakladá s cieľom
spoločného obhospodarovania a užívania nehnuteľností, čo znamená, že pomer účasti člena
spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúce z členstva v spoločenstve je vyjadrený
podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne
obhospodarovanej nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) p r e r o k o v a l o
 žiadosť prípravného výboru zakladajúceho Pozemkového spoločenstva Kyčerka Nová
Sedlica o správu podielu nehnuteľného majetku obce
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B) s ú h l a s í
1.) so založením Pozemkového spoločenstva Kyčerka Nová Sedlica,
2.) aby pozemok parcely registra „E“ vo vlastníctve obce v podiele 1/1, parcela číslo
4185- TTP bola súčasťou spoločne obhospodarovaných nehnuteľností spravovaných
spoločnosťou Pozemkové spoločenstvo Kyčera Nová Sedlica po jej založení a
zaregistrovaní sa v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
C) p o v e r u je
 starostu obce Vasiľa Diniča zastupovaním Obce Nová Sedlica – vlastníka
nehnuteľností na valnom zhromaždení zakladajúceho sa pozemkového spoločenstva.
K bodu č. 8 Rôzne
Poslanec OZ Michal Batromij poukázal na stav pódia, keďže sa blíži dátum konania
festivalu. Zdôraznil, že je potrebné vymeniť podlahu, aby nedošlo k úrazu účinkujúcich.
Poslanci OZ skonštatovali, že oprava pódia je nutná.
K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:30 h.

Zapísala: Jana Šebáková

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Michal Zimovčák

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

Miroslav Fedoráš

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