
Zápisnica 
z  VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA, 

konaného dňa 3. septembra  2015 

Prítomní:     Vasiľ Dinič, starosta obce

Poslanci :          Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal Batromij,

                           Michal Zimovčák

    Ďalší prítomní:  Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka OcÚ

                                Ing. Ján Hrabovčin – hlavný kontrolór obce 

                                             

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – návrh na úpravu rozpočtu
6. Návrh uznesení a záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania

     VI. zasadanie OZ Obce Nová Sedlica zahájil a viedol starosta obce. V úvode privítal
poslancov OZ, hlavného kontrolóra obce a pracovníčku OcÚ.  Následne predložil poslancom
OZ rokovací program na schválenie. Poslanci OZ bez akýchkoľvek pripomienok a doplnkov
schválili body navrhnutého programu.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica

schvaľuje

program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

 Hlasovanie:                     za:                        5     /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
                                                                               Michal Batromij, Miroslav Fedoráš, 
                                                                               Michal Zimovčák/
                                                                                      
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0      

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Michal Batromij, Miroslav Fedoráš

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:                        5     /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
                                                                              Michal Batromij, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Michal Zimovčák/ 
                                                                           
                                                                                      
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0          
      

 
K bodu č. 4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica 

     Zasadnutie výberového konania na post hlavného kontrolóra obce sa konalo 28. augusta
2015. Zápis z výberového konania je súčasťou tejto zápisnice.  Do výberového konania sa
prihlásil iba jeden uchádzač. Na základe vyhodnotenia prihlášky uchádzača boli vyhotovené
hlasovacie lístky, na ktorom bolo uvedené meno kandidáta. Každý poslanec obdržal hlasovací
lístok a obálku. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 5, počet platných hlasov bolo 5. Na
základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica bol Ing.  Ján Hrabovčin
zvolený  do  funkcie  hlavného  kontrolóra  obce  na  obdobie  od  01.10.2015  do  30.09.2021.
Poslanci OZ poverili starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom
obce.

Uznesenie č. 37/2015 

     Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) konštatuje, že

     podmienky uvedené v uznesení č. 27/2015 z 25.06.2015 boli splnené uchádzajúcim sa 
kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra

B) berie na vedomie 

      výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica na funkčné obdobie 
2015 - 2021
C) konštatuje, že

na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica bol Ing. Ján Hrabovčin
zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2021
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D) poveruje

starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom obce

  Hlasovanie:   
Za: 5 Michal Zimovčák Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš,, Vladimír 

Kostovaľ, Michal Batromij

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

K     bodu 5.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – návrh na úpravu rozpočtu

    Návrh na zmenu rozpočtu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. a na základe zákona č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
predložil starosta obce. Rozpočtovým opatrením navrhol presun rozpočtovaných prostriedkov
v  rámci  schváleného  rozpočtu,  pričom nedôjde  k  zmene  celkových  príjmov  a  výdavkov.
Zároveň sa stručne vyjadril k položkám, ktorých sa zmena týkala. Ďalej starosta informoval
poslancov  OZ  o  vykonaných  úpravách  rozpočtovaných  položiek,  ktoré  nepodliehajú
schváleniu poslancov OZ, ako aj starostu obce. Zdôraznil,  že poskytnuté dotácie zo ŠR sú
určené  na  istý  účel,   ktorý  musí  byť  dodržaný  a  zároveň  informoval  poslancov  OZ  o
poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR a Environmentálneho fondu.

Celkový rozpočet po úprave:

II.  rozpočtové opatrenie Príjmy  Výdavky 

Bežný rozpočet - 80936,11           80936,11  
Kapitálový rozpočet 13400,00
Finančné operácie + 
mimorozpoč. 

17000,00 3600,00

Celkový rozpočet: 97936,11         97936,11

   Uznesenie č. 38/2015

     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. 

A) s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. 3/2015 v prílohe na základe predloženého návrhu. 

B) u k l a d á

    - zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.   
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 T: do 20.10.2015
 Z: starosta obce
      účtovníčka obce

  Hlasovanie:   
Za: 5 Miroslav Fedoráš, Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal 

Zimovčák, Michal Batromij

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

  K bodu č. 7  Návrh uznesení a záver

Po prečítaní návrhu uznesení  poslanci OZ návrh schválili.

Starosta poďakoval všetkým za účasť.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o  19:00 h.

Hlasovanie:                     za:                        5      /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
                                                                               Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Michal Zimovčák/
                                                                                      
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0          
      

Zapísala: Jana Šebáková

                                                                              ....................................................    
                                                                                               starosta obce

Overovatelia:

Michal Batromij                                                                     ........................................

Miroslav Fedoráš                                                                   ........................................
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