Zápisnica
zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 21. decembra 2017

Prítomní:
Poslanci :
Ďalší prítomní:

Vasiľ Dinič, starosta obce
Vladimír Kostovaľ, Michal Batromij, Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák
Pavol Šebák
Ing. Ján Hrabovčin - kontrolór
Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ

Programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020, neuplatňovanie
programov v rozpočte – návrh na schválenie
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – návrh na schválenie
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a návrh na schválenie zámeru ako
prípad hodného osobitného zreteľa
Rôzne a diskusia
Návrh na schválenie uznesení a záver.

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
XVII. zasadanie OZ zvolal a viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal prítomných
poslancov, kontrolóra obce 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
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Batromij, Pavol Šebák
Zapisovateľka:
Jana Šebáková
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 4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020, neuplatňovanie
programov v rozpočte – návrh na schválenie
Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020 bol vyvesený od 1. decembra do 21. decembra 2017.
Poslanci OZ pri prerokovaní návrhu rozpočtu obce mali k dispozícii tlačovú zostavu
podrobného rozpočtu a analýzu rozpočtovaných položiek. K navrhovanému rozpočtu sa
vyjadril aj kontrolór obce, ktorý uviedol, že návrh rozpočtu bol vypracovaný na základe
predpokladaných príjmov a výdavkov s prihliadnutím na plánované aktivity obce. Na záver
dodal, že rozpočet obsahuje zákonné náležitosti a že bol zverejnený v zmysle platnej
legislatívy. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce je súčasťou tejto
zápisnice. Poslanci OZ prijali následovné uznesenie.
Uznesenie č. 103/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
 návrh rozpočtu obce Nová Sedlica na roky 2019 a 2020
 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020
B) schvaľuje
 neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica na roky 2018 – 2020, tzn. že
rozpočet obce sa predkladá bez programovej štruktúry,
 rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2018 v celkovej sume: 110818,92 €
Rozpočet na rok 2018
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Príjmy

Poznámka

86458,92
4968,50
19391,50 Použitie RF
110818,92

Výdavky

Poznámka

86458,92
24360,00
0,00
110818,92
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 rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 1.1.2018 a to:
 presuny do výšky 2000 € v úhrne, pričom nie je možné meniť celkový objem
rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov,
 povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov v rozsahu 500 €,
 povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v rozsahu 500 €,
 povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 1000 €.
C) ukladá
1. starostovi informovať poslancov OZ o vykonaných zmenách rozpočtu na najbližšom
konanom zasadnutí OZ
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. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – návrh na úpravu
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zmenu rozpočtu, ktorý bol vypracovaný na
základe reálnych potrieb obce. Navrhovanou zmenou sa zvýšili príjmy a výdavky o 2499
EUR a zmena sa týkala aj jednotlivých položiek, ktorá bola vykonaná presunom
rozpočtovaných prostriedkov z položky na inú položku. Dôvodová správa návrhu rozpočtu je
prílohou tejto zápisnice. Rozpočtovým opatrením došlo k zmene celkových príjmov a
výdavkov a to na hodnotu 85516,01 EUR.
Uznesenie č. 104/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
A) s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 2/2017 na základe predloženého návrhu.
B) u k l a d á
- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 15.01.2018
Z: starosta obce
účtovníčka obce
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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 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a návrh na schválenie
zámeru ako prípad hodného osobitného zreteľa
V tomto bode poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou pána Jána Lancoša o odkúpenie
pozemkov vo vlastníctve obce. Starosta obce predložil poslancom OZ geometrický plán, na
základe ktorého boli vytvorené nové parcely z EKN parcely č. 125/50 a dodal, že žiadateľ má
záujem o kúpu pozemku pod jeho existujúcou garážou a o priľahlú plochu o výmere 16 m 2.
Poslanci OZ skonštatovali, že žiadateľ má zákonné predkupné právo, nakoľko pozemok je
zastavaný stavbou v jeho vlastníctve a preto schválili prevod z dôvodu § 9a ods. 8 písm. b/
zákona o majetku obcí za kúpnu cenu 150 EUR.
Uznesenie č. 105/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) prerokovalo
- žiadosť Jána Lancoša, bytom Nová Sedlica č. 154 o odkúpenie pozemku
B) s c h v a ľ u j e
1) v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou,
2) zmluvný prevod pozemkov novovzniknutých parciel registra „C“ - parcela č. 471/4 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, parcela č. 471/7 – ostatné plochy o
výmere 16 m2 žiadateľovi Jánovi Lancošovi, trvalým bytom Nová Sedlica č. 154.
Dôvodom prevodu je, že na dotknutom pozemku sa nachádza stavba - garáž, ktorú
žiadateľ užíva. Uvedená stavba tvorí doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe – rodinnému domu,
ktorý sa nachádza oproti garáže. Predajom pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu nehnuteľností.
C) ukladá
 vypracovať zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľností,
 zverejniť zmluvu na úradnej tabuli alebo na webovej stránke obce
Termín: do 15.02.2018
Zodpovedný: starosta obce
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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 Rôzne
V tomto bode poslanci OZ boli informovaní zo strany starostu o kultúrnej pamiatke Dom
ľudový v Novej Sedlici, o riešení vlastníckych práv tohto domčeka a o možnosti jeho
vyvlastnenia v prospech obce. Ďalej starosta obce predložil poslancom žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov z rozpočtu obce za účelom zakúpenia diagnostického prístroja CT –
počítačový tomogram. Poslanci OZ jednohlasne chválili pre poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti dotáciu vo výške 600 EUR. Ďalšia informácia zo strany starostu sa týkala
cenovej ponuky na zakúpenie traktora 120 so štiepkovačom v hodnote cca 10000 EUR.
Poslanci OZ nepovažovali za nutnosť zakúpiť traktor, nakoľko zimná údržba MK je
zabezpečovaná dodávateľsky na základe zmluvy. Taktiež mali výhrady voči ponúkanej
značke a výkonnosti a spotrebe traktora. Poslanec Kostovaľ upozornil na rozpadajúci oporný
múrik oproti domu č. 132. Starosta na toto upozornenie dodal, že oporný múrik je na vodnom
toku, ktorého správcom je LPM Ulič, š. p.. Nato reagoval aj kontrolór obce, ktorý je
zamestnancom LPM Ulič, š. p. a zaviazal sa tento problém predhodiť vedeniu LPM Ulič, š.p..
Na záver vystúpil poslanec Batromij, ktorý sa sťažoval na prístupovú poľnú cestu k jeho
rodinnému domu, ktorá je večne zablatená a dodal, že aj on ako občan obce má nárok na
asfaltovú cestu. Starosta upozornil na nedostatok finančných prostriedkov a zároveň dodal, že
výstavba cesty je možná iba na základe poskytnutej dotácie, ktorú je možné získať v zmysle
výziev.
Keďže to bolo záverečné zasadnutie OZ v tomto roku, poslanci zhodnotili aj prácu starostu
a odsúhlasili mu odmenu vo výške 500 EUR.
Uznesenie č. 106/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a
A/ s c h v a ľ u j e
1) poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 600 EUR za účelom
zakúpenia diagnostického prístroja CT – počítačový tomograf, pre poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti - Nemocnica Snina, s.r.o.,
2) odmenu starostovi obce vo výške 500 EUR.
Hlasovanie:

za:

5

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

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

5

K bodu č. 8 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 19:20 hod.
Zapísala: Jana Šebáková

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Michal Batromij

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

Pavol Šebák

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