Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
Konaného 26.09. 2019
Prítomný:
Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci :
Michal Zimovčák, Milan Ruňanin, Milan Harkot
Ospravedlnení: Ján Bľacha, Miroslav Fedoráš

Program :
1) Otvorenie zasadnutia.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3) Zloženie sľubu poslanca novozvoleného OZ, ktorý sa nezúčastnil ustanovujúceho
zasadania OZ.
4) Schválenie programu zasadnutia
5) Informácia o plnení uznesení
6) a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
c) Správa nezávislého audítora
7) Pohrebná služba – zmluva
8) Zákazka „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
9) Predaj nadbytočného majetku /pracovný stroj/
10) Rôzne a diskusia.
11) Návrh uznesení a záver.
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov.
Zároveň skonštatoval, že počet prítomných poslancov robí OZ spôsobilým rokovať a uznášať
sa.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:

Michal Zimovčák, Milan Ruňanin

Zapisovateľ:

Jana Šebáková

K bodu č. 3 Zloženie sľubu poslanca novozvoleného OZ, ktorý sa nezúčastnil
ustanovujúceho zasadania OZ
Starosta obce prečítal sľub poslanca OZ a poslanec Milan Harkot sľub zložil svojim
podpisom pod text vedený na osobitnom liste, ktorý znie: Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a

pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. Text sľubu je súčasťou tejto zápisnice. Ďalej
oboznámil poslanca OZ s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov. Poslanec ako poverená osoba prevádzkovateľa svojím podpisom
potvrdila preukázanie príslušnosti poverenej osoby svojimi podpisom.
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
konštatuje, že
zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Milan Harkot
K bodu č. 4 Schválenie programu zasadnutia a kontrola plnenia uznesení
Poslanci OZ nemali žiadne návrhy na doplnenie rokovacieho programu. Starosta obce
podal stručnú správu o plnení doteraz prijatých uznesení. Ohľadom odpredaja elektrocentrály
starosta uviedol, že doposiaľ nezískal žiadne cenové ponuky.
Uznesenie č. 6/2019
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 Harkot,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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
Vypracovaný návrh záverečného účtu predložil poslancom OZ starosta obce. K návrhu sa
vyjadril aj kontrolór obce, ktorý v krátkosti informoval poslancov OZ o finančnom
hospodárení obce za rok 2018. Na závere skonštatoval, že záverečný účet obce bol
vypracovaný v zmysle platnej legislatívy, zdôraznil, že bola dodržaná podmienka zverejnenia

tohto dokumentu a odporučil poslancom OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
s výrokom „celoročné hospodárenie bez výhrad“. Poslanci sa oboznámili aj s obsahom
výročnej správy a správy nezávislého audítora, ktorý vzali na vedomie.
Uznesenie č. 7/2019
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.
2.
3.
4.

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok hospodárenia v sume 11209,11 EUR.
Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 11209,11 EUR.
Použitie rezervného fondu na investičné zámery obce podľa potreby:
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov,
- výstavba domu smútku.

Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Milan Harkot,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 6 Pohrebná služba – zmluva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a
prevádzkovaní pohrebiska. Poslanci OZ po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy súhlasili s
jej uzatvorením.
Uznesenie č. 8/2019
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) b e r i e n a v e d o m i e
–

informácie o možnosti prevádzkovania pohrebiska spravované obcou dodávateľský

B) s c h v a ľ u j e
- podpísanie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska
C) u k l a d á

–

zverejniť zmluvu
Z: starosta obce
účtovníčka obce

Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Milan Harkot,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 7 Zákazka „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ - zmluva
Poslancom OZ bola predložená dokumentácia z verejného obstarávania na predmet
zákazky „Oprava miestnych komunikácii-250 m“ a návrh zmluvy s úspešným uchádzačom,
stavebnou firmou REKOS spol. s r.o,, so sídlom v Snine. Starosta uviedol, že je potrebné
vykonať obhliadku a vybrať úseky, ktoré sa opravia, zdôraznil, že miestne cesty si vyžadujú
opravu vo väčšom rozsahu ako 250 m. Poslanci OZ súhlasili s rozšírením rekonštrukcie
miestnych ciest o cca 300 m a prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A/ b e r i e n a
–

vedomie

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

B/ s c h v a ľ u j e
–

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 Harkot,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 8 Predaj nadbytočného majetku /pracovný stroj/
Poslanci OZ boli oboznámení so žiadosťou o odkúpenie pracovného stroja, v ktorej záujemca
uviedol, že s technickým stavom pracovného stroja je oboznámený. Poslanci OZ schválili
odpredaj pracovného stroja za 1000 EUR.
Uznesenie č. 10/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A/ s c h v a ľ u j e
- predaj pracovného stroja /Bielorus/ za 1000 EUR.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Milan Harkot,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 9 Rôzne a diskusia
Na základe podnetu poslanca OZ Milana Ruňanina, ktorý na predchádzajúcom zasadnutí
navrhol rozšíriť železný most pri dome č. 62 starosta dal vypracovať predbežný rozpočet.
Predbežné náklady boli vyčíslené na cca 5000 Eur. Starosta skonštatoval, že rozšírenie mostu
nie je akútna záležitosť a dodal, že náklady na údržbu mostu je potrebné rozpočtovať na
nasledujúce roky, nakoľko obec má nedostatok finančných prostriedkov. Zástupca starostu
Michal Zimovčák poukázal na havarijný stav mostu, ktorý je vo vlastníctve VÚC. Zdôraznil,
že je potrebné upovedomiť vlastníka. Ohľadom cenových ponúk na plánovaný odpredaj
elektrocentrály starosta uviedol, že centrálu ponúkol LPM, š.p. , ale bezvýsledne. Na závere
prebiehala diskusia ohľadom prípravy kultúrneho podujatia „Festu pod Kremencom“.
K bodu č. 10 Návrh uznesení a záver.
Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie OZ.
Zasadanie bolo ukončené o 20.00 hod.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Milan Harkot,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Zapísala: Jana Šebáková
........................................................
starosta obec
Overovatelia: Milan Ruňanin

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

Michal Zimovčák ................................

