
Zápisnica 
zo  XVI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA, 

konaného dňa 29. septembra 2017

Prítomní:     Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci :              Vladimír Kostovaľ, Michal Batromij, Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák
                               Pavol Šebák   
Ďalší prítomní:     Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ
       

P r o g r a m u :

1) Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3) Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
4) Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce a návrh na schválenie zámeru  ako

prípad hodného osobitného zreteľa
5) Súčinnosť pri zabezpečení základnej ochrany NKP
6) Rôzne a diskusia
7) Návrh na schválenie uznesení a záver. 

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

     XVI. zasadanie OZ zvolal a viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal prítomných
poslancov a pracovníčku obce. Zároveň skonštatoval,  že plný počet prítomných poslancov
robí  OZ  spôsobilým  rokovať  a  uznášať  sa.  Následne  starosta   predložil  poslancom  OZ
rokovací program na schválenie a poslanci ho bez akýchkoľvek pripomienok schválili.

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica

schvaľuje

program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

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

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice:  Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš
Zapisovateľka:               Jana Šebáková
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K bodu č. 3  Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

     Starosta obce podal stručnú správu o plnení doteraz prijatých uznesení. Dodal, že niektoré 
uznesenia si vyžadujú určitý čas, čiže dlhšiu dobu na plnenie, takže sa plnia priebežne. 

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

K bodu č. 4 Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce a návrh na schválenie 
zámeru ako prípad hodného osobitného zreteľa

     V tomto bode poslanci sa zaoberali žiadosťou pána Jána Karbonika, trvale bytom Snine, o
odkúpenie  novovytvorených  parciel  z  pozemkov  vo  vlastníctve  obce.  Poslanom  OZ  bol
predložený geometrický plán,  na základe ktorého boli  vytvorené parcely registra „C“ a to
parcela číslo 471/6 o výmere 59 m2 a parcela číslo 251/2 o výmere 38 m2. Poslanci OZ sa
nestotožnili  s  predloženým geometrickým  plánom z  dôvodu,  že  nebol  vyhotovený  podľa
aktuálneho stavu, nakoľko na parcele EKN 125/45, z ktorej bola odčlenená parcela CKN č.
251/2 sa nachádzajú obecné unibunky a tie nie sú tam zakreslené. Taktiež koryto potoka je
zakreslené podľa starých máp, tok koryta je zmenený. Na základe týchto skutočností, poslanci
OZ   skonštatovali,  že  žiadosťou  pána  Jána  Karbonika  sa  budú  zaoberať  na  najbližších
zasadnutiach za podmienky, že žiadateľ predloží geometrický plán podľa skutočného stavu
nehnuteľností. 

Uznesenie č. 99/2017

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

A)  prerokovalo 
 žiadosť pána Jána Karbonika o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a návrh na

zámer predaja pozemkov registra „C“ parcely číslo 471/6 o výmere 59 m2 a parcely
číslo 251/2 o výmere 38 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 46053328-
112/2017

C) ukladá 
 - starostovi obce, aby vyzval žiadateľa o predloženie aktuálneho geometrického plánu, na
ktorom budú zamerané stavebné objekty a vytýčené koryto potoka, podľa skutočného stavu. 

                                                                                               Termín: do 31.10.2017

Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Batromij, Vladimír Kostovaľ,
                                                                              Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš/
                                                                             Pavol Šebák/
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu č. 5 Súčinnosť pri zabezpečení základnej ochrany NKP

     Starosta predložil poslancom list Krajského pamiatkového úradu v  Prešove, v ktorom
vyzýva obec na poskytnutie súčinnosti vo veci zabezpečenia základnej ochrany NKP Dom
ľudový  v  Novej  Sedlici  v  rozsahu  provizórneho  prekrytia  strešného  plášťa  objektu
prostredníctvom  vode  odolnej  fólie.  Poslanci  odsúhlasili  výdavky  na  zakúpenie  celty  na
prekrytie tejto NKP. 

Uznesenie č. 100/2017

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

schvaľuje 
 zakúpenie  celty  na  zabezpečenie  základnej  ochrany  NKP –  Dom ľudový  v

Novej Sedlici

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

K bodu č. 6 Rôzne a diskusia

     V tomto bode sa poslanci  zaoberali  cenovými ponukami na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu  a  výdavkami  na  elektrickú  energiu  za  odberné  miesto  Nová  Sedlica  p.  125/45
/unibunky-ihrisko/.  Starosta predložil  poslancom OZ cenové ponuky na rekonštrukciu MR
firiem Kapa Audio-Ing. Pavol Kapráľ, TORO-Production, s.r.o. a MK hlas, s.r.o. Sabinov.
Cenovo  najvýhodnejšia  ponuka  bola  predložená  firmou  TORO-Production,  s.r.o.  s
predbežným rozpočtom 7130 EUR. Poslanci schválili podpísanie zmluvy. Ďalej sa poslanci
zaoberali  výdavkami  súvisiace  s   elektrickou energiou odberného miesta  Nová Sedlica  p.
125/45. Ide o unibunky nachádzajúce sa v blízkosti ihriska. Starosta zdôraznil, že náklady na
elektrickú energiu sú zbytočne vysoké, nakoľko tieto unibunky sa používajú maximálne 2-
krát  do roka,  ale  obec musí  platiť  za distribúciu a regulované položky za celý rok.  Preto
navrhol  poslancom  OZ,  aby  obec  vypovedala  zmluvu  s  VSE,  a.s.   a  zakúpením
elektrocentrály by sa vyriešila dodávka EE pre tieto unibunky.  Poslanci OZ uložili starostovi
obce  vykonať  prieskum trhu  na dodávku elektrocentrály.   Ďalej  starosta  obce informoval
poslancov OZ o podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na rok 2018 na realizáciu projektu „Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite“. Na záver
poslanci odsúhlasili zakúpenie elektrických ohrievačov do kultúrneho domu. 

Uznesenie č. 101/2017

     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 
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       - informácie  o predložených cenových ponukách na rekonštrukciu miestneho rozhlasu

B/  schvaľuje 
     

1.) zakúpenie elektrických konvektorov do kultúrneho domu,
2.) vypovedanie Zmluvy o združenej dodávke elektriny s VSE, a.s. Košice pre odberné 

miesto Nová Sedlica p.125/45,
3.) podpísanie zmluvy na zákazku „Rekonštrukcia miestneho rozhlasu“ so 

zhotoviteľom TORO-Production, s.r.o..

C/ ukladá 

 starostovi vykonať prieskum trhu na dodanie elektrocentrály /získať cenové 
ponuky s popisom tovaru/

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

K bodu č. 7 Návrh na schválenie uznesení a záver

Po prečítaní a schválení návrhu uznesení, starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie
ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:40 hod. 

Zapísala: Jana Šebáková

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

Overovatelia:

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

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