
Zápisnica 
zo  VII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA

konaného 24. apríla 2020

Prítomní:               Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci :    Ján Bľacha, Miroslav Fedoráš,  Milan Harkot
Ďalší prítomní:           Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ  
                                     Ing. Ján Hrabovčin – kontrolór obce        

    

P r o g r a m  :

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
4. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 1/2020-návrh na schválenie rozpočtového 

opatrenia
5. Dom smútku - výstavba
6. Rôzne a diskusia
7. Návrh na schválenie uznesení a záver. 

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania

     VII.  zasadanie  OZ viedol  starosta  obce  Vasiľ  Dinič  za  prítomnosti  troch  poslancov,
hlavného  kontrolóra  obce  a  pracovníčky obecného  úradu.  V úvode  privítal  prítomných  ,
ospravedlnil neprítomných poslancov OZ a  skonštatoval, že počet prítomných poslancov robí
OZ spôsobilým rokovať a uznášať sa. Následne starosta  predložil poslancom OZ rokovací
program  na  schválenie,  poslanci  OZ  nemali  žiadne  body  na  doplnenie  navrhovaného
programu a jednohlasne ho schválili. 

Uznesenie č. 23/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

Hlasovanie:                     za:                        3     /Ján Bľacha, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot/                                                  
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   2  /Michal Zimovčák, Milan Ruňanin/     
  

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Miroslav Fedoráš, Milan Harkot
Zapisovateľ:                  Jana Šebáková
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K     bodu č. 3 Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

     Starosta obce podal stručné informácie k plneniu uznesení prijatých na predchádzajúcom 
zasadnutí OZ. 

Uznesenie č. 24/2020

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. 

   berie na vedomie

 informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutí.

 Hlasovanie:                     za:                        3     /Ján Bľacha, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot/                                                  
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   2  /Michal Zimovčák, Milan Ruňanin/     
    
K     bodu č. 4 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – návrh na schválenie

Informáciu o plnení rozpočtu k dňu schôdze podala pracovníčka obecného úradu. Uviedla, že
čerpanie  jednotlivých  položiek  je  v  súlade  s  plánovaným  rozpočtom.  Rozdiel  plnenia  v
príjmovej časti nastal pri dobropisoch, kde išlo o príjmy z preplatku na EE, s ktorými obec
nepočítala. Tento príjem navrhla na navýšenie položky za updaty programového vybavenie
obce.  Ďalšia zmena rozpočtu sa týkala účelovo určených prostriedkov /voľby do NR SR/,
ktoré v zmysle zákona č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy
nepodliehajú procesu schvaľovania. 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navýšili príjmy ako aj výdavky o sumu 34,05 €.
Pracovníčka  taktiež  informovala  poslancov  OZ  o  zostatkoch  finančných  prostriedkov  na
účtoch obce. 

Celkový rozpočet po úprave:

I.  rozpočtové opatrenie Príjmy  Výdavky

Bežný rozpočet - 92084,66 93433,72
Kapitálový rozpočet 0,00 0,00
Finančné operácie + 
mimorozpoč.

1349,06 0,00

Celkový rozpočet: 93433,72 93433,72

Uznesenie č. 25/2020

     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. 
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A) schvaľuje 
– rozpočtové opatrenie č. 1/2020 na základe predloženého návrhu

B) u k l a d á

    - zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.   
 T: do 30.04.2020
 Z: starosta obce

                                                                                                                účtovníčka obce   

 Hlasovanie:                     za:                        3     /Ján Bľacha, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot/                                                  
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   2  /Michal Zimovčák, Milan Ruňanin/     

K bodu č. 5 Dom smútku 

     O výstavbe domu smútku poslanci OZ rokovali na predchádzajúcich schôdzach. Keďže
poslanci OZ schválili začatie výstavby, starosta obce informoval poslancov OZ, že je potrebné
zaslať oznámenie víťazovi VO o zrušení Zmluvy o dielo  z dôvodu nezískania NFP a začatie
výstavby z vlastných prostriedkov svojpomocne. Starosta dodal, že podmienkou položenia
základov  je  zameranie  parcely  a  určenie  bodov  základov  prostredníctvom  geodetickej
spoločnosti. Poslanec OZ Fedoráš žiadal, aby geodet zameral aj cestu pri jeho dome z dôvodu
nepríjemných vystúpení so susedom. Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie . 
  
  
Uznesenie č. 26/2020

    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) schvaľuje 

1. zrušenie Zmluvy o dielo, predmetom ktorej bolo zhotoviť dielo – novostavbu domu 
smútku

2. začatie výstavby novostavby domu smútku
zameranie cesty pri dome č. 78

 
Hlasovanie:                     za:                        3     /Ján Bľacha, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot/                                                  
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   2  /Michal Zimovčák, Milan Ruňanin/     
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K bodu č. 6 – Rôzne a diskusia

     V tomto bode sa diskutovalo  o poruchách na  verejnom osvetlení,  ktoré  je  potrebné
odstrániť, o plánovanej hasičskej schôdzi z dôvodu upresnenia členov DHZO a o požiaroch,
ktoré boli 8. a 9. apríla.  Poslanec OZ Ján Bľacha poukázal na lajdácke obhospodarovanie
trvale trávnatých porastov v nájme LPM Ulič, š. p. .  a zároveň dodal, že je potrebné vyzvať
vedenie tohto podniku, aby kosenie a mulčovanie vykonávali poriadne, nie povrchne, a tým sa
môže  predísť  požiarom,  ktoré  môžu  vzniknúť  vypaľovaním   tráv  zo  strany  miestnych
občanov.  Pracovníčka OcU pripomenula poslancom OZ, že aj tento rok sme dostali finančnú
podporu  na  technicko-hospodárske  zabezpečenie  DHZO,  ktoré  plánujeme  použiť  na
zakúpenie zásahových odevov. Poslanec OZ Ján Bľacha sa domnieva, že účelnejšie by bolo
zakúpiť vaky na hasenie, keďže hasičské auto sa všade nedostane v prípade požiaru. Poslanci
OZ skonštatovali,  že  je potrebné zistiť cenové ponuky na vaky na vodu, poprípade aj  na
zásahové odevy a následne sa rozhodne pre druh čerpania finančných prostriedkov. 

K bodu č. 7 – Návrh na schválenie uznesení a záver 

Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili. 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie OZ. 
Zasadanie bolo ukončené o 19:34 hod. 

 Hlasovanie:                     za:                        3     /Ján Bľacha, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot/                                                  
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   2  /Michal Zimovčák, Milan Ruňanin/     

Zapísala: Jana Šebáková

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

Overovatelia:

Milan Harkot         ........................................        Miroslav Fedoráš   ...............................
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