
                 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68  

U Z N E S E N I A

z IV.  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica 
zo dňa 26.06. 2019

/5 -10 /

Uznesenie č. 5/2019

K     bodu 3.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, ktorí sa 
nezúčastnili ustanovujúceho zasadnutia OZ

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica 

A/ konštatuje, že 

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva:   Milan Harkot

               

Uznesenie č. 6/2019

K     bodu 4. Schválenie programu a plnenie uznesení  

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

A)   berie na vedomie

 informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutí.

B) schvaľuje 

            program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov. 

        Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Milan Ruňanin, Milan Harkot

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

                                                                      

 



Uznesenie č. 7/2019

K bodu č.  5a až 5c Návrh záverečného účtu obce  za  rok 2018,  stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018 a správa audítora

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

A/ berie na vedomie 

– stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018, 
– správu nezávislého audítora za rok 2018.

B/   schvaľuje

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Prebytok hospodárenia v sume 11209,11 EUR.
3. Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 11209,11 EUR.
4. Použitie rezervného fondu na investičné zámery obce podľa potreby:

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov, 
- výstavba domu smútku.

Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Milan Ruňanin, Milan Harkot

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Uznesenie č. 8/2019

K bodu č. 6 Pohrebná služba - zmluva

      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) berie na vedomie

– informácie o možnosti prevádzkovania pohrebiska spravované obcou dodávateľský, 

B) schvaľuje

       - podpísanie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

C) ukladá

– zverejniť zmluvu

 



 Z: starosta obce
                                                                                                                účtovníčka obce          
 

Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Milan Ruňanin, Milan Harkot

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Uznesenie č. 9/2019

K bodu č. 7 Zákazka „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ - zmluva

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

A/ berie na vedomie

– informácie  o  vykonaní   prieskumu  trhu  elektronickou  poštou  na  rekonštrukciu
miestnych komunikácií na 250 m,

B/  schvaľuje

– podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom- stavebnou firmou REKOS spol. s r.o.,
– na základe obhliadky rozšírenie rekonštrukcie miestnych komunikácií o cca 300  m.

Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Milan Ruňanin, Milan Harkot

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Uznesenie č. 10/2019

K bodu č. 8 Predaj nadbytočného majetku /pracovný stroj/

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

A/   schvaľuje

- predaj pracovného stroja /Bielorus/ za 1000 EUR.

 



Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Milan Ruňanin, Milan Harkot

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

V Novej Sedlici, dňa 26.06.2019                                                                Vasiľ Dinič
starosta obce 
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