OBEC NOVÁ SEDLICA
Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68
UZNESENIA
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica
zo dňa 28.12.2021
/64-68/

Uznesenie č. 64/2021
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
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.
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
2

Michal Zimovčák, , Ján Bľacha, Milan Ruňanin,

Miroslav Fedoráš, Milan Harkot

Uznesenie č. 65/2021
K bodu 3. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
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:
3
Michal Zimovčák, , Ján Bľacha, Milan Ruňanin,
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot
Neprítomní:

Uznesenie č. 66/2021
K bodu č. 4 Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2022-2024, neuplatňovanie
programov v rozpočte
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
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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
2

Michal Zimovčák, , Ján Bľacha, Milan Ruňanin,

Miroslav Fedoráš, Milan Harkot

Uznesenie č. 67/2021
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – návrh na schválenie
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
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
2

Michal Zimovčák, , Ján Bľacha, Milan Ruňanin,

Miroslav Fedoráš, Milan Harkot

Uznesenie č. 68/2021
K bodu č. 6 – Obstaranie zákazky „Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska“ návrh zmluvy o dielo
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“
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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
2

Michal Zimovčák, , Ján Bľacha, Milan Ruňanin,

V Novej Sedlici, dňa 28.12.2021

Vasiľ Dinič, starosta obce

Miroslav Fedoráš, Milan Harkot

