Zápisnica
z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 03.10. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci : Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák,
Michal Zimovčák, Michal Batromij

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

Otvorenie a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2014
Vyhodnotenie cenových ponúk pre zákazku „Úprava cesty na cintorín“
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení a záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Vasiľ Dinič, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Batromij, Miroslav Fedoráš
Zapisovateľ:
Pavol Šebák
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.
Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2014
Vyhodnotenie cenových ponúk pre zákazku „Úprava cesty na cintorín“
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení a záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z XVIII. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce. K plneniu jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí OZ poslanci nemali pripomienky a skonštatovali, že uznesenia sa plnia priebežne.
Uznesenie č. 146/2014 :
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 XVIII. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za:

5 /Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2014
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2014 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 a)
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.
Poslanci OZ mali k dispozícii tlačovú zostavu PC o čerpaní rozpočtu. K jednotlivým
položkám sa vyjadril starosta a zdôvodnil predložený návrh rozpočtového opatrenia.
Uznesenie č. 147/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 4/2014
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to
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z podpoložky rozpočtu 01116 635006 41 – Údržba budov, objektov alebo ich častí
na podpoložky: 01116 633004 41 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie a technika
01116 621 41 03 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovni
01116 623 41 03 - Poistné do ostatných zdrav. poisťovní
01116 625002 41 03 – Poistné na starobné poistenie
01116 625003 41 03 – Poistné na úrazové poistenie
01116 625004 41 03 – Poistné na invalidné poistenie
01116 625007 41 03 – Poistné na poistenie do rezervného fondu
01116 633010 41
- Pracovné odevy a pracovne pomôcky v sume
v celkovej sume 964 €
Hlasovanie:

za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák,
Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal
Batromij/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Vyhodnotenie cenových ponúk pre zákazku „Úprava cesty na cintorín“
Vyhodnotenie cenových ponúk pre zákazku „Úprava cesty na cintorín“ bolo vykonané dňa
3.10.2014 o 17,00 hod. v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení n.p. komisiou pozostávajúcou z poslancov OZ. Z vyhodnotenia cenových
ponúk bola vyhotovená zápisnica, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 148/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
uzavretie Zmluvy o vykonaní diela s firmou FEDAN, s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov na
predmet zákazky „Úpravy cesty na cintorín“ v hodnote 4050 € s DPH.
ukladá
zverejnenie Zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Michal
Zimovčák, Michal Batromij

0
0
0

3

K bodu č. 6 Rôzne
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť spoločnosti Rekos spol. s r.o. Snina o
prenájom parkovacej plochy za účelom parkovania motorových vozidiel a pracovných
mechanizmov. Poslanci OZ nemali námietky a súhlasili s vypracovaním nájomnej zmluvy na
dobu určitú a to do 31.12.2014. Predmetom jednania v tomto bode bol aj návrh starostu obce
na poskytnutie odmeny poslancom OZ pri ukončení volebného obdobia. Poslanci OZ tento
návrh podporili a súhlasili s vyplatením odmeny každému poslancovi OZ vo výške 210 € a to
za výkon funkcie poslanca OZ počas štyroch rokov.
Uznesenie č. 149/2014:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
- žiadosť firmy Rekos, spol. s r.o. o prenájom pozemku
schvaľuje
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s firmou Rekos spol s r.o. Snina do 31.12.2014,
 odmenu poslancom OZ pri ukončení volebného obdobia vo výške 1050 €, a to
rovnakým dielom
K bodu 7. Diskusia
Diskusné príspevky neboli vznesené.
K bodu 8. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 h.
Zapísal/(a): Pavol Šebák

.
Overovatelia:
Michal Batromij
Miroslav Fedoráš

....................................................
starosta obce
........................................
........................................
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