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

UZNESENIA
z XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica
zo dňa 21. decembra 2017
/102-106/

Uznesenie č. 102/2017
K bodu 3. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
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
 informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

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

Uznesenie č. 103/2017
K bodu 4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020, neuplatňovanie
programov v rozpočte – návrh na schválenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
 návrh rozpočtu obce Nová Sedlica na roky 2019 a 2020
 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020

B) schvaľuje
1) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica na roky 2018 – 2020, tzn. že
rozpočet obce sa predkladá bez programovej štruktúry,
2) rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2018 v celkovej sume: 110818,92 €
Rozpočet na rok 2018

Príjmy

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Poznámka

86458,92
4968,50
19391,50 Použitie RF
110818,92

Výdavky

Poznámka

86458,92
24360,00
0,00
110818,92

 rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 1.1.2018 a to:
 presuny do výšky 2000 € v úhrne, pričom nie je možné meniť celkový objem
rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov,
 povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov v rozsahu 500 €,
 povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v rozsahu 500 €,
 povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 1000 €.
C) ukladá
 starostovi informovať poslancov OZ o vykonaných zmenách rozpočtu na najbližšom
konanom zasadnutí OZ
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

Uznesenie č. 104/2017
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – návrh na úpravu
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. 2/2017 na základe predloženého návrhu.
B) u k l a d á
- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 15.01.2018
Z: starosta obce
účtovníčka obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

Uznesenie č. 105/2017
K bodu č. 6 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a návrh na schválenie
zámeru ako prípad hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) prerokovalo
- žiadosť Jána Lancoša, bytom Nová Sedlica č. 154 o odkúpenie pozemku
B) s c h v a ľ u j e
1) v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou,
2) zmluvný prevod pozemkov novovzniknutých parciel registra „C“ - parcela č. 471/4 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, parcela č. 471/7 – ostatné plochy o
výmere 16 m2 žiadateľovi Jánovi Lancošovi, trvalým bytom Nová Sedlica č. 154.
Dôvodom prevodu je, že na dotknutom pozemku sa nachádza stavba - garáž, ktorú
žiadateľ užíva. Uvedená stavba tvorí doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe – rodinnému domu,
ktorý sa nachádza oproti garáže. Predajom pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu nehnuteľností.
C) ukladá
– vypracovať zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľností,
– zverejniť zmluvu na úradnej tabuli alebo na webovej stránke obce
Termín: do 15.02.2018
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
0

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

Uznesenie č. 106/2017
K bodu č. 10 Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a
A/ s c h v a ľ u j e
1) poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 600 EUR za účelom
zakúpenia diagnostického prístroja CT – počítačový tomograf, pre poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti - Nemocnica Snina, s.r.o.,
2) odmenu starostovi obce vo výške 500 EUR.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

V Novej Sedlici, dňa 28.12.2018

Vasiľ Dinič
starosta obce

