
Zápisnica
zo  XVI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA

Konaného 29.6.2022

Prítomní:                    Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci :    Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Harkot
Ospravedlnení:          Micha Zimovčák, Milan Ruňanin
                                    
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. Všeobecné záväzne nariadenia Obce Nová Sedlica – návrh na schválenie
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – schválenie zmluvného prevodu
6. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
       b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
       c) Správa nezávislého audítora
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nová Sedlica – Jednota dôchodcov 

Slovenska
8. Rôzne a diskusia

9. Návrh na schválenie uznesení a záver. 

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

     XVI. riadne zasadanie OZ zahájil starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov,
pracovníčku  a  kontrolóra  obce,  prečítal  program  rokovania  a  vyzval  poslancov  OZ  o
schválení  programu,  prípadne  o  jeho  doplnenie.  Poslanci  navrhnutý  program  schválili
jednohlasne bez zmien a doplnkov. 

Uznesenie č. 80/2022

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

Hlasovanie:                     za:                        3     /Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha,
                                                                               Milan Harkot/                                                
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  2    /Michal Zimovčák, Milan Ruňanin/
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K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Milan Harkot, Miroslav Fedoráš
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. 81/2022

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     /Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha,
                                                                               Milan Harkot/                                                
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  2    /Michal Zimovčák, Milan Ruňanin/
 
K bodu č. 4 Všeobecné záväzne nariadenia Obce Nová Sedlica – návrh na schválenie

Návrhy všeobecne záväznych nariadení boli zverejnené na webovom sídle obce a na úradnej
tabuli. Poslanci boli oboznámení s ich ustanoveniami pred konaním tohto zasadnutia. Nemali
žiadne prípomienky a jednohlasne ich schválili. 

Uznesenie č. 83/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a 

A)   berie na vedomie

 Návrh VZN č. VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 
 Návrh VZN č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Nová Sedlica 
 Návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany zelene na 

území obce Nová Sedlica 
 Návrh VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nová Sedlica 
 Návr VZN č. 5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci 

B) schvaľuje 
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– VZN č. VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 
– NVZN č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Nová Sedlica 
– VZN č. 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany zelene na území obce

Nová Sedlica 
– VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nová Sedlica 
– VZN č. 5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci  

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

K bodu č 5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – zmluvného prevodu

So žiadosťou pána Milana Chautura 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. 83/2022

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle ustanovenia  § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

A/ schvaľuje    

10. zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemkov v k. ú. Nová
Sedlica, a to:

 novovytvorená parcela č. C KN 475/21 o výmere 195 m2 – záhrada,  ktorá bola
vyčlenená predmetným geometrickým plánom z pôvodnej parcely E KN č. 19
o výmere 4204 m2 – ostatné plochy,

z  vlastníctva  obce  Nová  Sedlica  pre  kupujúceho  Milana  Chautura,  rodený Chautur,
trvale  bytom  Nová  Sedlica  č.  19,  067  68,  za  kúpnu  cenu  292,50  EUR   /slovom:
dvestodeväťdesiatdva eur  päťdesiat  eurocentov/. 
     Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
     Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom,  že nehnuteľností sa nachádzajú za
rodinným domom žiadateľa a prístup na tieto pozemky je možný iba cez zastavanú plochu a
nádvorie  vo  vlastníctve  žiadateľa,  a  tým  sú  tieto  pozemky  pre  obec  nevyužiteľné  a
nadbytočné.  Svojím  umiestnením  a  využitím  tvoria  neoddeliteľný  celok  so  stavbami  a
zastavanou plochou vo vlastníctve žiadateľa.
     Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo   trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov   a  zámer  spôsobu predaja  bol

3



zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce v lehote
od  07.04.2022  do  28.06.2022,  čím  je  splnená  zákonná  povinnosť  obce  zverejniť  zámer
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. 

C/ ukladá   
1. vypracovať kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemku v súlade s ustanoveniami 

§ 588 a nasl.  OZ medzi Obcou Nová Sedlica a  Milanom Chauturom, trvale  bytom Nová
Sedlica č. 19

2. zverejniť zmluvu v zmysle ust. § 47a) Občianskeho zákonníka.

                                                                                               Termín: do 15.07.2022
                                                                                               Zodpovedný: starosta obce

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

K bodu č. 6a až 6c Návrh záverečného účtu obce za rok 2021, stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021 a správa audítora

Vypracovaný návrh záverečného účtu predložila pracovníčka obce. K návrhu sa vyjadril aj
kontrolór obce, ktorý v krátkosti informoval poslancov OZ o finančnom hospodárení obce za
rok 2021. Na záver skonštatoval, že záverečný účet obce bol vypracovaný v zmysle platnej
legislatívy, zdôraznil, že bola dodržaná podmienka zverejnenia tohto dokumentu a odporučil
poslancom  OZ  uzatvoriť  prerokovanie  návrhu  záverečného  účtu  s  výrokom  „celoročné
hospodárenie bez výhrad“. Poslanci sa oboznámili aj  s obsahom výročnej správy a správy
nezávislého audítora, ktorý vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 85/2022

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11  ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A/ berie na vedomie 
– stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021, 
– správu nezávislého audítora za rok 2021.

B/   schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Prebytok hospodárenia v sume EUR 15770,08 Eur.
3. Navýšenie prebytku hospodárenia za rok 2021 o nevyčerpané prostriedky zo 

sociálneho fondu v hodnote 135,25 Eur vylučenú z prebytku hospodárenia za rok 
2020. 

4. Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 15905,33 EUR.
5. Použitie rezervného fondu na splácanie úveru a na investičné zámery obce podľa 

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

K bodu č 7 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nová Sedlica – Jednota 
dôchodcov Slovenska

Starosta  obce  predložil  poslancom OZ žiadosť ZO JD Slovenska  o poskytnutie  dotácie  z
rozpočtu obce na realizáciu poznávacich zájazdov pre členov ZO. Požadovaná výška dotácie
v sume 500 Eur bola zo strany poslancov OZ jednohlasne schválená. 

Uznesenie č. 86/2022

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Nová  Sedlica  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č.  369/1990  Zb.  o
obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle VZN  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová
Sedlica

A/ prerokovalo 

 -  žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie pre ZO-Jednota dôchodcov
Slovenska pôsobiaca v obci Nová Sedlica

B/  schvaľuje 

– poskytnutie  dotácie  vo  výške  500  Eur  s  účelovým  určením  /poznávacie  zájazdy
Poľsko, Maďarsko/ v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

C/ ukladá 
      - uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

Termín: do 31.07.2022
Zodpovedný: starosta obce

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

K bodu č. 8 – Rôzne a diskusia

Neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.
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K bodu č. 9  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 20:30 hod.
  

Hlasovanie:                 za:                        3     /Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha,
                                                                               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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