Zápisnica
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA
konaného 28.12.2021
Prítomní:
Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci : Michal Zimovčák, Milan Ruňanin, Ján Bľacha
Ospravedlnení:
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot
Ďalší prítomní:

Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ
Ing. Ján Hrabovčin – kontrolór obce

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2022-2024, neuplatňovanie programov
v rozpočte – návrh na schválenie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – návrh na schválenie
Obstaranie zákazky „Rekonšrukcia prístupovej cesty a parkoviska“ - návrh zmluvy o
dielo
Rôzne a diskusia
Návrh na schválenie uznesení a záver

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
IX. riadne zasadanie OZ zvolal starosta obce. V úvode privítal prítomných, ospravedlnil
dvoch poslancov, ktorí sa z dôvodu práceneschopnosti nemôžu zúčastniť tohto zasadnutia a
následne pristúpil k hlasovaniu rokovacieho programu. Poslanci OZ nemali žiadne body na
doplnenie navrhovaného programu a jednohlasne ho schválili.
Uznesenie č. 64/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Ján Bľacha,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák, Ján Bľacha
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. 65/2021
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, Ján Bľacha,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 4 Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2022 – 2024,
neuplatňovanie programov v rozpočte – návrh na schválenie
Za prítomnosti kontrolóra obce poslanci OZ prerokúvali rozpočet na roky 2022 -2024. K
dispozícií mali tlačovú zostavu návrhu detailného rozpočtu na úrovni podpoložiek
ekonomickej klasifikácie.
K navrhovanému rozpočtu sa vyjadril aj kontrolór obce, ktorý uviedol, že návrh rozpočtu bol
vypracovaný na základe predpokladaných príjmov a výdavkov s prihliadnutím na plánované
aktivity obce. Na záver dodal, že rozpočet obsahuje zákonné náležitosti a že bol zverejnený v
zmysle platnej legislatívy. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce je
súčasťou tejto zápisnice. Poslanci OZ prijali následovné uznesenie.
Uznesenie č. 66/2021
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 § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
 návrh rozpočtu obce Nová Sedlica na roky 2023 a 2024
 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2024
B) schvaľuje
1. rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2022 v celkovej sume: 170274,00 EUR
2. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica na roky 2022-2024, tzn. že
rozpočet obce Nová Sedlica sa predkladá bez programovej štruktúry
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Rozpočet na rok Príjmy
2022

Poznámka

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet

99974,00
300,00

Finančné operácie +
mimorozpoč.

30000,00 nevyčerpaná dotácia
40000,00 40000 € Regionálny

Celkový rozpočet:

Výdavky

Poznámka

95404,00
72670,00 Výstavba domu

2200,00

smútku 2670 € KZ
41, 30000 €
financovanie z úveru
Splácanie úveru

rozvoj,
30000 €-dlhodobý
úver

170274,00

170274,00

3. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 1.1.2022 a to:
 presuny do výšky 1000 € v úhrne, pričom nie je možné meniť celkový
objem rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov,
 povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov v rozsahu 500 €,
 povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v rozsahu 500 €,
 povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 500 €
 úpravu rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov pri získaní grantov
a transferov a ich čerpaní.
C) ukladá
 starostovi informovať poslancov OZ o vykonaných zmenách rozpočtu na najbližšom
konanom zasadnutí OZ
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Ján Bľacha,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – návrh na schválenie
K návrhu rozpočtového opatrenia sa vyjadril starosta. Ekonómka položkovite zdôvodnila
navýšenie rozpočtových príjmov a výdavkov. Uviedla, že vo výdavkovej časti rozpočtu je
potrebné schváliť podpoložky týkajúce sa výstavby domu smútku, nakoľko poslanci OZ na
predchádzajúcom zasadnutí schválili výstavbu domu smútku a to svojpomocne. Zdôraznila,
že je potrebné zapojiť do rozpočtu aj finančné prostriedky z RF z dôvodu nízkych príjmov
počas bežného rozpočtového obdobia.
Ďalšia zmena rozpočtu sa týkala účelovo určených prostriedkov /dotácií a ich čerpanie/, ktoré
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
nepodliehajú procesu schvaľovania poslancami OZ. Ide o sumu 40000 Eur na realizáciu
zákazky „Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska“.
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navýšili príjmy ako aj výdavky o sumu 60053,09
€. , z toho je 40000 kapitálová dotácia. Rozpočtové opatrenie je súčasťou tejto zápisnice.
Celkový rozpočet po úprave:
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II. rozpočtové opatrenie
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Príjmy

Výdavky
125279,75
42563,00
15114,84

122722,72
20234,87
0,00

182957,59

182957,59

Uznesenie č. 67/2021
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) schvaľuje
- rozpočtové opatrenie č. 3/2021 na základe predloženého návrhu
B) u k l a d á
- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 15.01.2022
Z: starosta obce
účtovníčka obce
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Ján Bľacha,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 6 Obstaranie zákazky „Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska“ návrh zmluvy o dielo
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zmluvy o dielo, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska“.
Zdôraznil, že ide o realizáciu projektu financovaného z regionálneho príspevku – Podpora
najmenej rozvinutých okresov, dodal, že finančné prostriedky vo výške 40000 Eur už boli
poukázané na účet obce. Poslanci OZ boli oboznámení aj s výberovým konaním na uvedenú
zákazku.
Uznesenie č. 68/2021
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/ prerokovalo
- návrh Zmluvy o dielo č. 03/2021/RE na základe výsledku verejného obstarávania zákazky
„Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska“
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B) ukladá
–

podpísanie zmluvy so zhotoviteľom: REKOS spol. s r.o. na uskutočnenie stavebných
prác na zákazke „Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: do 31.01.2022

Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Ján Bľacha,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 7 – Rôzne a diskusia
Neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.
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 18:00 hod.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Ján Bľacha,
Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Zapísala: Jana Šebáková
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Michal Zimovčák

........................................
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Ján Bľacha

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

