Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 20. augusta 2015
Prítomní:

Vasiľ Dinič, starosta obce

Poslanci :

Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš

Neprítomní:

Michal Zimovčák

Ďalší prítomní: Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka OcÚ
Ing. Jozef Kotos, konateľ spoločnosti Rekos spol s r. o.
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
„Nová Sedlica – Regulácia Sedlického potoka“ - podmienky čerpania finančnej
podpory
5. Petícia občanov obce Nová Sedlica proti stavbe „Dom smútku“
6. Rôzne
7. Návrh uznesení a záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Rokovanie OZ zahájil starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ, Ing. Jozefa Kotosa a
ekonómku OcÚ. Po prečítaní programu vyzval prítomných poslancov k jeho doplneniu, resp.
pripomienkovaniu. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a navrhnutý rokovací program
jednohlasne schválili.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Michal Zimovčák /
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák
Zapisovateľka:

Jana Šebáková
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K bodu č. 3 Kontrola uznesení
K plneniu jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí poslanci OZ nemali
žiadne pripomienky a skonštatovali, že uznesenia sa plnia priebežne.
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Michal Zimovčák /

K bodu č. 4 „Nová Sedlica – Regulácia Sedlického potoka“ - podmienky čerpania
finančnej podpory
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Ministerstva ŽP SR o predloženie
dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci na realizáciu projektu
„Nová Sedlica – Regulácia Sedlického potoka“. Zároveň uviedol, že ide o žiadosť obce o
nenávratný finančný príspevok na tento projekt podaný ešte v roku 2015. Zdôraznil, že najprv
nám bolo zaslané rozhodnutie o neschválení našej žiadosti z dôvodu vyčerpania finančných
prostriedkov, nakoľko pri posudzovaní žiadosti sme sa umiestnili až na 45 mieste. Poslanci
OZ súhlasili s realizáciou tohto projektu. Ing. Kotos, konateľ spoločnosti Rekos, spol. s
r.o. , /víťaz vo VO/ uistil poslancov OZ, že túto zákazku aj napriek nevyhovujúcemu termínu
a časovému sklzu zrealizuje do konca roka 2015 v zmysle podmienok stanovených MŽP SR.
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Michal Zimovčák /

K bodu 5. Petícia občanov obce Nová Sedlica proti stavbe „Dom smútku“
Starosta obce predložil poslancov OZ petíciu občanov obce Nová Sedlica proti stavbe
„Dom smútku“ na pozemku parcely registra „C“, číslo parcely 477/1 v k. ú. Nová Sedlica.
Zároveň dodal, že petičné hárky boli podané na Spoločný stavebný úrad v Snine Ing.
Demkovej, ktorá prostredníctvom starostu obce Zboj doručila na tunajší obecný úrad.
Poslanci prechádzali jednotlivé podpisy a skonštatovali, že petičné hárky neobsahujú
náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práce, pri niektorých podpisov nie je
uvedená úplná adresa podpisujúceho, chýbajú aj krstné mená a nie je uvedená adresa občanov
vyhotovujúcich túto petíciu. Túto petíciu vzali na vedomie a svoje rozhodnutie o vypracovaní
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projektovej dokumentácie na uvedenú stavbu na parcele č. 477/1 považujú za správne a
nemenné, nakoľko obec nemá iný pozemok vyhovujúci na výstavbu „Domu smútku“.
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Michal Zimovčák /

K bodu č. 6
Poslanec OZ Michal Batromij poukázal na poškodzovanie majetku obce /zastávky/ deťmi.
Tento problém poslanci navrhujú riešiť ústnym upomenutím rodičov v prípade, ak vinník je
známy alebo prostredníctvom miestneho rozhlasu apelovať na rodičov a mládež, aby zabránili
šíreniu prejavov vandalizmu a poškodzovaniu obecného majetku.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o možnostiach získania finančnej pomoci z
Programu obnovy dediny na rok 2016 a cezhraničnej spolupráce s obcou Kamenica na
Ukrajine. Pre získanie bližších informácii ohľadom cezhraničnej spolupráce poslanci OZ
súhlasili s vycestovaním starostu obce na Ukrajinu.
K bodu č. 7 Návrh uznesení a záver
Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:30 h.
Hlasovanie:

za:

4

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

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Michal Zimovčák /
Zapísala: Jana Šebáková
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Pavol Šebák

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

Vladimír Kostovaľ

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