Zápisnica
zo IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA
Konaného 25. augusta 2020
Prítomní:
Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci : Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák, Milan Harkot
Ďalší prítomní:
Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie zmluvného prevodu
Hlavné aktivity projektu a jeho schválenie – Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkovísk
pri IS NP Poloniny
6. Rôzne a diskusia
7. Návrh na schválenie uznesení a záver.
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadanie OZ viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal prítomných , ospravedlnil
neprítomných poslancov OZ a následne pristúpil k hlasovaniu rokovacieho programu.
Poslanci OZ nemali žiadne body na doplnenie navrhovaného programu a jednohlasne ho
schválili.
Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Milan Harkot, Michal Zimovčák
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. 35/2020
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

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
K bodu č. 4 Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov-schválenie zmluvného prevodu
So žiadosťou pani Martiny Korkobcovej sa poslanci zaoberali na predchádzajúcom
zasadnutí, na ktorom schválili zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na
základe tohto rozhodnutia schválili vypracovať kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva
pozemkov v súlade s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p..
Uznesenie č. 36/2020
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) schvaľuje
– zmluvný prevod:
1.) parcely registra „C“ číslo 990/21 o výmere 493 m2, druh pozemku: trvalý trávny
porast za cenu 1,50 EUR/m2.
2.) novovzniknutej parcely registra „C“ - parcela č. 990/28 – trvalý trávny porast o
výmere 295 m2 za cenu 1,50 EUR/m2
žiadateľke Martine Korkobcovej.
C) ukladá
1. vypracovať kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemku
2. zverejniť zmluvu v zmysle ust. § 47a) Občianskeho zákonníka.
Termín: do 30.09.2020
Zodpovedný: starosta obce

2

Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
K bodu č. 5 Hlavné aktivity projektu a jeho schválenie – Rekonštrukcia prístupovej
cesty a parkovísk pri IS NP Poloniny
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s výzvou MV SR č. 4/OÚ-SV/2021, na základe
ktorej je možné predkladať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na financovanie
projektov v oblasti zlepšenia kvality života obyvateľov. Zároveň informoval o vypracovaní
návrhu projektu na rekonštrukciu prístupovej cesty a parkovísk pred IS NP Poloniny. Poslanci
OZ po oboznámení sa s návrhom projektu schválili realizáciu tohto projektu. Skonštatovali,
že rekonštrukciou navrhovanej cesty sa čiastočne zlepší verejná infraštruktúra a
rekonštrukciou parkovísk a zriadením nového parkoviska by sa vyriešila problematika
parkovania v obci návštevníkmi. Zároveň uložili starostovi obce vypracovať a podať žiadosť
o poskytnutie regionálneho príspevku.
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A) schvaľuje
– projekt na stavbu „Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkovísk pred IS NP Poloniny
B) u k l a d á
-vypracovať a podať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na základe výzvy č.
4/OÚ-SV/2021
Z: starosta obce
T: do 31.08.2020
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
K bodu č. 6 – Rôzne a diskusia
Starosta obce informoval poslancov OZ o poskytnutí dotácie na vybavenie kultúrneho domu
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 vo výške 1800 €. Uviedol, že objednal 120 ks stoličiek z
s Poľska, keďže na základe vykonaného prieskumu trhu najnižšie ceny ponúkol práve poľský
obchod MEXTRA GROUP. Ďalej starosta informoval poslancov o podnete, ktorý bol podaný
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na Ministerstvo ŽP ohľadom rampy, ktorá slúžila na údržbu áut a tým ohrozuje vodný tok
tečúci poblíž tejto rampy. Dodal, že bola vykonaná obhliadka pracovníkmi okresného úradu,
odbor ŽP, so záverom, že na rampe ani pod rampou nie sú viditeľné stopy po znečisťujúcich
látkach. Skonštatovali, že okolie je čisté a rampa je uzamknutá reťazou a kladkou. Poslanci
skonštatovali, že bola by škoda zbúrať túto rampu, ale ak príde nariadenie k likvidácií bude
potrebné osloviť žijúcich staviteľov aby ju odstránili. V závere poslanci sa rozprávali o
priebehu konania festivalu a starosta im vyslovil vďaku za pomoc pri tejto kultúrnej akcii.
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 20:15 hod.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
Zapísala: Jana Šebáková
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Milan Harkot

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

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