
                 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68  

U Z N E S E N I A

z XX.  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica 
zo dňa 13.08.2018

/123-129/

Uznesenie č. 123/2018

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: 3 Michal Zimovčák, Michal Batromij, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Vladimír Kostovaľ, Miroslav Fedoráš

               

Uznesenie č. 124/2018

K     bodu  4.  Návrh  na  určenie  volebných  obvodov  pre  voľby  poslancov  obecného
zastupiteľstva Obce Nová Sedlica a počtu poslancov v nich na nové funkčné obdobie
2018-2022

     Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 166 ods. 4 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o voľbách) 

u r č u j e  

 



 pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Nová Sedlica na funkčné 
obdobie 2018 -2022 jeden volebný obvod,

 počet  poslancov Obce Nová Sedlica v novom volebnom období 2018-2022 päť
poslancov – 5. 

  Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Michal Batromij, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Vladimír Kostovaľ, Miroslav Fedoráš

Uznesenie č. 125/2018

K bodu č. 5  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nová Sedlicana 
volebné obdobie 2018-2022 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 166 ods. 4
zákona č.  180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o voľbách) 

u r č u j e  

- rozsah výkonu funkcie starostu Obce Nová Sedlica na funkčné obdobie   2018-2022 v 

celom rozsahu, t. j. na plný úväzok.

  Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Michal Batromij, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Vladimír Kostovaľ, Miroslav Fedoráš

Uznesenie č. 126/2018

K bodu č. 6 Návrh na schválenie zmluvného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
obce pre nadobúdateľa Stanislava Zimovčáka

     Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

A/ schvaľuje    
 zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku v k. ú. Nová

Sedlica, a to:

 



1) pozemok registra „C“, parcelné číslo 543/1 o výmere 698 m2, druh pozemku:
orná pôda, časť pozemku odčlenená z výmery pôvodnej parcely registra „E“ č.
36 , nachádzajúcej sa v k. ú. Nová Sedlica

z  vlastníctva  obce  Nová  Sedlica  pre  kupujúceho  Stanislava  Zimovčáka,  rodený
Zimovčák,     trvale  bytom Baška  121,  za  kúpnu cenu  4188   Eur /slovom:  štyritisíc
stoosemdesiatosem eur/. 
     Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
     Dôvod  hodný  osobitného  zreteľa  spočíva  v  tom,  že  ide  sprístupnenie  cesty  na
pozemok vo vlastníctve žiadateľa. 

     Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo   trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov   a  zámer  spôsobu  predaja  bol
zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli  obce v lehote dňa 24.07.2018, čím je
splnená  zákonná  povinnosť  obce  zverejniť  zámer  najmenej  15  dní  pred  schvaľovaním
prevodu obecným zastupiteľstvom. 

B/ ukladá   
– vypracovať kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemku v súlade s ustanoveniami  §

588 a nasl. OZ medzi Obcou Nová Sedlica a Stanislavom Zimovčákom, trvale bytom
Baška 121, 

– zverejniť zmluvu v zmysle ust. § 47a) Občianskeho zákonníka.

                                                                                                          T: do 31.08.2018
                                                                                                          Z: starosta obce
 Hlasovanie:   

Za: 3 Michal Zimovčák, Michal Batromij, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Vladimír Kostovaľ, Miroslav Fedoráš

Uznesenie č. 127/2018

K bodu č. 7 Návrh na schválenie zmluvného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
obce pre nadobúdateľa Vasiľa Ruňanina

     Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

A/ schvaľuje    
 zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku v k. ú. Nová

Sedlica, a to:

2) pozemok registra „C“, parcelné číslo 484/4 o výmere 222 m2, druh pozemku:
ostatné plochy, časť pozemku odčlenená z výmery pôvodnej parcely registra
„E“ č. 45

 



z  vlastníctva  obce  Nová  Sedlica  pre  kupujúceho  Vasiľa  Ruňanina,  trvalým  bytom
Kukučínova 2042, 069 01  Snina za kúpnu cenu 288 EUR /slovom: dvestoosemdesiatosem
eur/. 
     Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
     Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide zveľadenie a dlhodobé užívanie
pozemku. 

     Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo   trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov   a  zámer  spôsobu  predaja  bol
zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli  obce v lehote dňa 18.07.2018, čím je
splnená  zákonná  povinnosť  obce  zverejniť  zámer  najmenej  15  dní  pred  schvaľovaním
prevodu obecným zastupiteľstvom. 

B/ ukladá   
– vypracovať  kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemku v súlade s ustanoveniami

§ 588 a nasl., 
– zverejniť zmluvu v zmysle ust. § 47a) Občianskeho zákonníka.

                                                                                               T: do 31.08.2018
                                                                                               Z: starosta obce
 Hlasovanie:   

Za: 3 Michal Zimovčák, Michal Batromij, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Vladimír Kostovaľ, Miroslav Fedoráš

Uznesenie č. 128/2018

K bodu č. 10 Rozpočtové opatrenia č. 3/2018 – 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 na základe ods. 2  písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

A) schvaľuje 
– rozpočtové opatrenie č. 3/2018 na základe predloženého návrhu

B) u k l a d á

    - zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.   
 T: do 30.10.2018
 Z: starosta obce

                                                                                                                účtovníčka obce          
 

 



 Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Michal Batromij, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Vladimír Kostovaľ, Miroslav Fedoráš

Uznesenie č. 129/2018

K bodu č. 11 Rôzne 

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

B/  schvaľuje 

1. poskytnutie  dotácie  vo  výške  500  Eur  s  účelovým  určením  /poznávacie  zájazdy
Poľsko, Maďarsko/ v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, 

2. odmeny  poslancom  OZ  pri  ukončení  volebného  obdobia  vo  výške  3500  €,  a  to
rovnakým dielom / á 700 EUR/,

3. odmenu starostovi obce vo výške 500 EUR.

C/ ukladá 

      - uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

                    T: do 15.11.2018 
                    Z: starosta obce

Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Michal Batromij, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Vladimír Kostovaľ, Miroslav Fedoráš

                                                                                                     
V Novej Sedlici, dňa  .......................                                                                Vasiľ Dinič

starosta obce 
                                                                                                                                                   

 


