
Zápisnica 
z  XVIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA, 

konaného dňa 08.08. 2014   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          Vasiľ Dinič, starosta obce

                           Poslanci : Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, 

                                            Michal Zimovčák                                           

Neprítomný:      Michal Batromij

                           

Ďalší prítomní:  Jana Šebáková,  zamestnankyňa  obce

Verejnosť:        

                           

PROGRAM :

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nová Sedlica na volebné 

            obdobie r. 2014 – 2018
5. Návrh na počet poslancov Obce Nová Sedlica na nové volebné obdobie r. 2014-2018
6. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2014
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ  otvoril Vasiľ Dinič, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. 
Ospravedlnení poslanci: Michal Batromij
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné.

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice:  Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák 

Zapisovateľka:                Jana Šebáková

Hlasovanie:                     za:                        3     /Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, 
                                                                              Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš/        
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0           

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  
schvaľuje 
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.  
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Hlasovanie:                     za:                        4     /Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, 
                                                                              Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš/        
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0           

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nová Sedlica na volebné

            obdobie r. 2014 – 2018
5. Návrh na počet poslancov Obce Nová Sedlica na nové volebné obdobie r. 2014-2018
6. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2014
7. Rôzne
8. Záver

K     bodu 3. Informácia o plnení uznesení z XVII. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.

Uznesenie č. 142/2014 :  

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

berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z XVII.  zasadnutia OZ.

Hlasovanie:                     za:                        4     /Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, 
                                                                              Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš/        
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0           

K     bodu  4.    Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nová Sedlica na 
volebné obdobie r. 2014 – 2018
     
     Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nová Sedlica na nové volebné 
obdobie r. 2014 -  2018 predložil starosta obce. 

Uznesenie č. 143/2014 :  

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

schvaľuje 
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výkon funkcie  starostu  Obce  Nová Sedlica  v  novom volebnom období  r.  2014 .  2018 v
rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

Hlasovanie:                     za:                        4     /Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, 
                                                                              Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš/        
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0           

K     bodom 5.  Návrh na počet poslancov Obce Nová Sedlica na nové volebné obdobie r. 
2014 – 2018

Návrh na  počet  poslancov  Obce  Nová Sedlica  na  nové  volebné obdobie  r.  2014 –  2018
predložil  starosta obce.  

Uznesenie č. 144/2014 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

počet poslancov Obce Nová Sedlica v novom volebnom období r. 2014 – 2018 5 – slovom
päť.

Hlasovanie:                     za:                        4     /Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, 
                                                                              Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš/        
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0           

K     bodu 6. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena b)
zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a
doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predložil obecnému zastupiteľstvu starosta obce. 

Uznesenie č. 145/2014 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 3/2014

- prekročenie príjmov na podpoložke rozpočtu 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov  o
sumu 1200 € , 
prekročenie príjmov na podpoložke rozpočtu 221004 – Ostatné poplatky v celkovej s sumu
100  €
v celkovej sume o 1300 €
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- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

z podpoložky rozpočtu 633006 – Všeobecný materiál       

na podpoložky rozpočtu  631001 – Cestovné náhrady tuzemské  o sumu 75 €
                                        633004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia o sumu           
                                                        25 €
                                        637023 – Kolkové známky o sumu 37 € 
                                       637004 – Všeobecné služby o sumu 400 €            
v celkovej sume   537   €

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
podpoložka rozpočtu 637026 – Odmeny a príspevky  o sumu 800 €
podpoložka rozpočtu 635006 – Údržba budov, priestorov a objektov o sumu 500 € /EK 0451/
          v celkovej sume 1300 €

Hlasovanie:                     za:                        4     /Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, 
                                                                              Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš/        
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0           

K bodu 7. Rôzne

     Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica 

berie na vedomie 

informácie  o  možnostiach  získania  finančných  prostriedkov  na  základe  Programu rozvoja
vidieka pre programovacie obdobie 2014 - 2020. 

K bodu  8. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o  18.00 h.

Zapísal/(a): Jana Šebáková

             

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

                                                                                                        starosta obce

Overovatelia: 

 Vladimír Kostovaľ                                                               ........................................

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