
Zápisnica 
z III.  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce NOVÁ SEDLICA, 
konaného dňa 23. februára 2016  

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

    Ďalší prítomní:  Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka OcÚ

                                

Program:

1) Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3) Prerokovanie návrhu – realizácia multifunkčného ihriska 
4) Prerokovanie investičnej výstavby „stupa“
5) PHSR – návrh zámerov
6) Zmluva o zbere separovaného zberu 
7) Zmluva o zbere a spracovaní ostatného a nebezpečného elektroodpadu – návrh na 

schválenie 
8) Rôzne a záver

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

     Mimoriadne zastupiteľstvo zvolal a viedol starosta obce.  Poslanci OZ nemali žiadne body
na doplnenie programu. Navrhovaný program jednohlasne schválili. 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje

      program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

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

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák

     Za zapisovateľku bola navrhnutá a určená: Jana Šebáková
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K bodu č. 3 Prerokovanie návrhu - realizácia multifunkčného ihriska

     Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti získania finančných prostriedkov z
Programu  rozvoja  vidieka  aj  na  výstavbu  multifunkčného  ihriska.  Zároveň  dodal,  že  dal
geometricky zamerať pozemok pri budove bývalej základnej školy a vypracovať predbežný
projekt. Poslanci OZ skonštatovali, že multifunkčné ihrisko vzhľadom na miestnu štruktúru
obyvateľstva  nebude využívané. Zároveň dodali, že prioritou obce je výstavba domu smútku
a  preto  je  potrebné  sa  zamerať  na  povinnosti  spojené  s  podaním  žiadosti  o  nenávratný
finančný  príspevok  v  rámci  podprogramu  7.4  Programu  rozvoja  vidieka.  Ďalej  poverili
starostu obce aby sa informoval, že či v prípade podania dvoch žiadosti v rámci tohto istého
opatrenia  nedôjde  k  negatívnemu  vplyvu  bodového  hodnotenia  pri  posudzovaní  dvoch
projektov z rovnakého podopatrenia,  a tým obec nezíska finančnú podporu na výstavbu domu
smútku. Poslanci OZ prijali následovné uznesenie. 

Uznesenie č. 50/2016

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

A/ berie na vedomie

- návrh starostu na realizáciu investičnej výstavby – multifunkčné  ihrisko.

B/    poveruje 

 starostu obce získať informácie ohľadom negatívneho vplyvu bodového hodnotenia v
prípade podania dvoch žiadosti v rámci podopatrení 7.2, 7.4 a 7.5 Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020.

Hlasovanie:                     za:                        5     /Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
                                                                              Michal Batromij, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Michal Zimovčák/                                           
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0          
      
 
K bodu č. 4  Prerokovanie plánovanej investičnej výstavby „stupa“

     Starosta obce predložil poslancom OZ obrázok, na ktorom je znázornená „stupa“ a zároveň
dodal,  že  „stupa“  v  minulosti  slúžila  na  pranie  v  potoku.  Poslanci  OZ  skonštatovali,  že
výstavba  historického  spôsobu  prania  by  skrášlila  obec  a  bola  by  zaujímavá  nielen  pre
turistov, ale aj pre našich občanov hlavne mladších, ale aj starších, ktorí zažili tento spôsob
prania.  
Poslanci OZ poverili  starostu obce získať bližšie informácie ohľadom získania finančných
prostriedkov na realizáciu tejto aktivity. 

Uznesenie č. 51/2016

     Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. 
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A/ berie na vedomie a podporilo 
1. návrh starostu na realizáciu investičnej výstavby - „stupa“

B/ poveruje 

1. starostu obce získať bližšie informácie o možnosti získať finančné prostriedky na 
výstavbu „stupy“,

2. starostu obce pripraviť dokumentáciu na plánovanú aktivitu.

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

K     bodu č. 5 PHSR – návrh zámerov

      Poslanci OZ sa v tomto bode zaoberali  víziami do budúcnosti.  Postupne prechádzali
všetky oblasti týkajúce sa života v obci. Zdôraznili, že je potrebné vykonať údržbu miestnych
komunikácií, mostov, lávok, pre skrášlenie obce vykonať úpravu korýt miestnych potokov,
doplniť infraštruktúru o obecný vodovod, kanalizačnú sieť. Nespomenuté navrhované zámery
sú uvedené v uznesení. 

Uznesenie č. 52/2015

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

navrhuje

- do PHSR zakomponovať tieto zámery v oblastiach: 

   1. Technická infraštruktúra:    

 rekonštrukcia miestnych komunikácií,
 rekonštrukcia mostov a lávok,
 výstavba kanalizačnej siete s ČOV,
 výstavba dažďovej kanalizácie, 
 výstavba rozvodu pitnej vody – obecný vodovod,
 výstavba  miestnej  komunikácie  od č.  d.  74  k  číslu  domu  77  /cesta  bude  viesť

potokom/,
 úprava a údržba korýt miestnych potokov,
 úprava verejných plôch.

2. Cestovný ruch, kultúra a šport:
 výstavba lyžiarskeho vleku, 
 výstavba systému priestorovej orientácie /informačné tabule pre zlepšenie orientácie v

obci /,
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 spracovanie  marketingovej  štúdie  územia  –  obce  /napr.  knižnú  publikáciu  o  obci,
propagačné letáky atď., 

 výstavba amfiteátra,
 organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí,
 rozvoj spolupráce na regionálnej a cezhraničnej úrovni, 
 výstavba multifunkčného ihriska, 
 organizovanie súťaží v rámci obce,  medzi obcami – stolný tenis, hod šípkami, futbal

atď.,
 podpora športových podujatí regionálneho významu, 
 vytváranie  priaznivého  prostredia  pre  rozvoj  podnikania  – spolupráca  s  miestnymi

podnikateľmi,
 spracovanie územného plánu obce. 

3. Životné prostredie: 
 zvýšiť environmentálne povedomie ľudí,
 podpora projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

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

K bodu č. 6 Zmluva o zbere separovaného zberu – návrh na schválenie

     Poslanci OZ boli oboznámení s návrhom zmluvy. S uzavretím tejto zmluvy súhlasili. 

Uznesenie č. 53/2015

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

schvaľuje

- uzatvorenie Zmluvy o vývoze separovaného odpadu  s Obcou Ulič.

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

K bodu č. 7  Zmluva o zbere a spracovaní ostatného a nebezpečného elektroodpadu –
návrh na schválenie
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     Poslanci  OZ po oboznámení  sa  s  podmienkami  navrhovanej  zmluvy súhlasili,  aby s
poskytovateľom týchto služieb bola zmluva podpísaná.  

   
   Uznesenie č. 54/2015

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

schvaľuje

-  uzatvorenie  Zmluvy  o  zbere  a  spracovaní  ostatného  a  nebezpečného  elektroodpadu  s
poskytovateľom H+EKO, spol. s r. o. Košice.

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

K bodu č. 8 Rôzne a záver

V rámci tohto bodu  neboli riešené žiadne podnety zo strany poslancov OZ. 

Po prečítaní návrhu uznesení  poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o  21:00 h.

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

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

Overovatelia:

Pavol Šebák                                                                            ........................................
Vladimír Kostovaľ                                                                  ........................................
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