
Zápisnica 
z  mimoriadneho zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA, 
konaného dňa 22.  júla 2015 

Prítomní:     Vasiľ Dinič, starosta obce

Poslanci :          Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák,  Michal Batromij, Miroslav Fedoráš

Neprítomný:     Michal Zimovčák /PN/

     Ďalší prítomní: Jana Šebáková – zamestnankyňa obce

     Program:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2. Určenie  overovateľov zápisnice 
3. Informácia o plnení uznesení
4. Návrh nájomnej zmluvy – prenájom časti budovy ZŠ pre účely poskytovania 

sociálnych služieb a jej schválenie
5. PHSR – proces vypracovania  
6. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania

Zasadnutie OZ otvoril  a viedol starosta obce. V úvode privítal  prítomných poslancov a
predložil  program na  schválenie.  Po  schválení  programu  starosta  skonštatoval,  že   počet
prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica

schvaľuje

program rokovania.

 Hlasovanie:                     za:              4  /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal Batromij,

                                                                  Miroslav Fedoráš/                                                       

                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 /Michal Zimovčák/         
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K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Miroslav Fedoráš, Michal Batromij

Zapisovateľ:                    Jana Šebáková

Hlasovanie:                     za:                        4     /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,

                                                                               Michal Batromij, Miroslav Fedoráš/ 

                                                                           
                                                                                      
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   1  /Michal Zimovčák/          
           

K     bodu 3.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Starosta  obce  stručne  informoval  poslancom  OZ  o  plnení  uznesení  z  predchádzajúceho
zasadnutia.  

Uznesenie č. 29/2015

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

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:                     za:                        4     /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,

                                                                               Michal Batromij, Miroslav Fedoráš/ 

                                                                           
                                                                                      
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   1  /Michal Zimovčák/          
           

K bodu č. 4   Návrh nájomnej zmluvy-prenájom časti budovy ZŠ pre účely poskytovania
sociálnych služieb a jej chválenie 

     V tomto bode poslanci OZ sa zaoberali návrhom nájomnej zmluvy spoločnosti Bella Vita,
n. o. so sídlom v Belej nad Cirochou, ktorej predmetom je zriadenie denného stacionára v
budove bývalej základnej školy. Poslanci OZ prijali následovné uznesenie.    

2



Uznesenie č. 30/2015

 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

 návrh nájomnej zmluvy predloženej spoločnosťou Bella Vita, n. o., so sídlom v Belej 
nad Cirochou, Kukučínova 577/61, IČO: 45746664

B) s c h v a ľ u j e

 uzavretie  nájomnej  zmluvy  č.  8/2015 so  spoločnosťou  Bella  Vita,  n.  o.  Belá  nad
Cirochou,  predmetom  ktorej  je  nájom  časti  budovy  bývalej  základnej  školy  pre
zriadenie denného stacionára,

C) p o v e r u j e

 starostu obce podpisovaním dodatkov k nájomnej zmluve č. 8/2015 /denný stacionár/

K bodu 5. PHSR – proces vypracovania

     Starosta obce predložil poslancom OZ návrh postupu prípravy PHSR obcí v zmysle novely
zákona o podpore regionálneho rozvoja vypracovaný spoločnosťou Stredoeurópska agentúra
pre rozvojové projekty, o. z.  Prešov. Zároveň informoval poslancov, že náklady spojené s
vypracovaním  tohto  strategického  dokumentu   je  možné  hradiť  z  členského  združenia
SOMUD alebo podľa počtu obyvateľov, závisí to od dohody medzi obcami SOMUD-u. 
     Poslanci OZ súhlasili  s vypracovaním PHSR berúc do úvahy,  že získanie finančných
prostriedkov  z  eurofondov  v  budúcnosti  je  podmienené  vlastnením  tohto  strategického
dokumentu vypracovaného na úrovni obce. 

Uznesenie č. 31/2015

     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

 návrh postupu prípravy Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí v
zmysle novely zákona o podpore regionálneho rozvoja

B) s c h v a ľ u j e
 

 vypracovanie PHSR na obdobie 10 až 14 rokov
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K bodu  6.  Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:00 h.

         
                  
Zapísala: Jana Šebáková

             

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

Overovatelia:

Michal Batromij                                                                      ........................................

Miroslav Fedoráš                                                                    ........................................
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