
Zápisnica 
zo  V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA, 

konaného 11. septembra 2019

Prítomní:     Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci :          Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák, Milan Harkot, Milan Ruňanin
Ďalší prítomní: Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ          

    

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. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš-členstvo. 
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – návrh na úpravu. 
7. Rôzne a diskusia.
8. Návrh uznesení a záver. 

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

     V. zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal prítomných
poslancov a pracovníčku obce. Zároveň skonštatoval, že počet prítomných poslancov robí OZ
spôsobilým  rokovať  a  uznášať  sa.  Následne  starosta   predložil  poslancom  OZ  rokovací
program na schválenie a poslanci ho bez akýchkoľvek pripomienok schválili.

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

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Milan Ruňanin/ 
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   Ján Bľacha      

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Milan Harkot,  Michal Zimovčák
Zapisovateľ:                  Jana Šebáková



K     bodu č. 3 Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

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

Uznesenie č. 12/2019

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. 

   berie na vedomie

 informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutí.

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Milan Ruňanin/ 
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  1 /Ján Bľacha/     

K     bodu 4.  Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš – 
členstvo  

     Starosta  obce  predložil  poslancom OZ informácie   o  možnom členstve  v  Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš so sídlom v Slovenskej Kajni.
Poslanci OZ sa oboznámili s predmetom činnosti tejto organizácie a s podmienkami členstva.
Skonštatovali, že výška ročného členského príspevku je zanedbateľná. Súhlasili so vznikom
členstva obce v OOCR a za zástupcu obce určili starostu. 

Uznesenie č. 13/2019

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica 

A/ schvaľuje

vznik členstva obce v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šaríš

B/ určuje 

za zástupcu obce Vasiľa Diniča, starostu obce. 

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Milan Ruňanin/ 
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 /Ján Bľacha/     



K     bodu 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce

Starosta  predložil  poslancom  OZ  žiadosť  manželov  Hrabovčinových  o  kúpu  obecného
pozemku. Súčasťou tejto žiadosti je aj geometrický plán, na základe ktorého bola vytvorená
nová parcela č.  CKN 990/27, vyčlenená z pôvodnej parcely č.  CKN 990/2 vo vlastníctve
obce. Poslanci OZ súhlasili s predajom a to za cenu 1,50 Eur/m2.

Uznesenie č. 14/2019

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení  v  z.n.p.  a  §  9a ods.  8  písm. e)  zákona č.  138/1991 Zb.  o  majetku obcí  v  znení
neskorších predpisov

A) prerokovalo 
– žiadosť  manželov  Hrabovčinových,  trvale  bytom  Študentská  2048/41,  Snina  o

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce

B) schvaľuje 
B1) - zámer predaja pozemku registra „C“, parcelné číslo 990/27  o výmere 145 m2,

druh pozemku: trvalé trávne porasty, vyčlenený geometrickým plánom č. 34823123-
21/2019  zo  dňa  06.05.2019  z  parcely  registra  „C“,  parcelné  číslo  990/2,  druh
pozemku: trvalý trávny porast, vo vlastníctve obce, zapísanej na LV č. 1, katastrálne
územie Nová Sedlica ako  prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1,50 EUR/m2.

     Dôvod prípadu hodný osobitného zreteľa: Uvedený pozemok sa nachádza nad pozemkami,
ktoré  sú  vo  vlastníctve  žiadateľov,  je  svahovitého  terénu,  pre  obec  je  nevyužiteľný  a
nadbytočný. 

B2) - zmluvný prevod novovzniknutej parcely registra „C“ - parcela č. 990/27 –
trvalý trávny porast o výmere 145 m2 žiadateľom manželom Hrabovčinovým, trvale
bytom Snina, Študentská 2048

C) ukladá   
– zverejniť  zámer  predaja  uvedeného  pozemku  na  úradnej  tabuli  a  na  internetovej

stránke obce po dobu minimálne 15 dní.

Termín: do 31.09.2019
Zodpovedný: starosta obce 

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Milan Ruňanin/ 
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 /Ján Bľacha/      



K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – návrh na úpravu

 Návrh na zmenu rozpočtu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a  na  základe  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
predložil  starosta  obce.  Rozpočtovým opatrením navrhol  navýšiť  rozpočtované výdavky z
dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov a vykonať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu,  pričom dôjde k zmene celkových príjmov a výdavkov. Zároveň sa
stručne vyjadril k položkám, ktorých sa zmena týkala.

Celkový rozpočet po úprave:

II.  rozpočtové opatrenie Príjmy  Výdavky 

Bežný rozpočet - 95486,30                                   94987,33
Kapitálový rozpočet 22466,00 54299,42
Finančné operácie + 
mimorozpoč. 

31334,45 0,00

Celkový rozpočet: 149286,75 149286,75

Uznesenie č. 9/2018

     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. 2/2019  na základe predloženého návrhu. 

B) u k l a d á

    - zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.   
 T: do 30.10.2019
 Z: starosta obce
     účtovníčka obce

 Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Milan Ruňanin/ 
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 /Ján Bľacha/       

K bodu č. 7 Rôzne a diskusia.

Starosta obce poďakoval poslancom OZ a pracovníčke za pomoc pri organizovaní kultúrneho
podujatia „Fest pod Kremencom“. Ďalej informoval poslancov o turistickom pochode, ktoré
sa  uskutoční  22.9.2019  a  súčasťou  ktorého  je  prezentácia  knižnej  publikácie  „Selo  pod
Beskydom  Nová  Sedlica  v  zápiskoch  Juraja  Bigu“.  Dodal,  že  obec  pre  účastníkov  má



zabezpečiť občerstvenie a preto požiadal poslancov o pomoc pri organizovaní tohto podujatia.
Poslanci OZ prisľúbili svoju pomoc. Ďalej starosta informoval poslancov OZ, že Poľovnícke
združenie Beskyd Zboj žiada obec o umiestnenie mraziaceho boxu na uhynutú alebo ulovenú
zver na obecnom pozemku v blízkosti hasičskej zbrojnice. Poslanci OZ súhlasili s prenájmom
pozemku. Na záver schválili dotáciu pre Jednotu dôchodcov Nová Sedlica vo výške 500 Eur.

 Uznesenie č. 16/2019

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)   schvaľuje 

– podpísanie  zmluvy  s  Poľovným  združením  Beskyd  Zboj  o  prenájme  obecného
pozemku, na ktorom bude umiestnený mraziaci box na ulovenú zver, 

– zmluvu o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 500 Eur.

 Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Milan Ruňanin/ 
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0        

K bodu č. 8 – 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 18:10 hod. 

 Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Milan Ruňanin/ 
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      

                                               neprítomní pri hlasovaní:   1 /Ján Bľacha/        

Zapísala: Jana Šebáková

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

Overovatelia:

Milan Harkot        ........................................        Michal Zimovčák ...............................
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