Zápisnica
zo XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 27. marca 2018
Prítomní:
Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci :
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák
Ospravedlnení: Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák
Ďalší prítomní: Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ
Programu:
1) Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3) Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
4) Zmluva o dielo - implementácia právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov –
návrh na schválenie.
5) Vyhodnotenie prieskumu trhu zákazky „Obnova sociálnej budovy v Novej Sedlici“,
schválenie zmluvy s úspešným uchádzačom.
6) Plánované aktivity: - výstavba miestnej komunikácie
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
7) Dom ľudový v Novej Sedlici /NKP/ - stanovisko obce ku kúpe, prípadne k predaji
NKP - zváženie investičných nákladov na obnovu.
8) Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – návrh na schválenie
9) Rôzne a diskusia
10) Návrh na schválenie uznesení a záver.
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
XVIII. zasadanie OZ zvolal a viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal
prítomných poslancov a pracovníčku obce. Zároveň ospravedlniť neprítomných poslancov,
ktorí sa nemohli zúčastnil tohto zasadnutia z dôvodu choroby a pracovných povinnosti.
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:

3

/Michal Batromij, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák/
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Batromij, Michal Zimovčák
Zapisovateľka:
Jana Šebáková

1

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:

3

/Michal Batromij, Michal Zimovčák
Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 / Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák/
K bodu 4. Zmluva o dielo - implementácia právnej úpravy v oblasti ochrany osobných
údajov – návrh na schválenie.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zmluvy, ktorá zaväzuje zhotoviteľa PP
PROTECT, s.r.o. Michalovce implementovať pre obec novú právnu úpravu v oblasti ochrany
osobných údajov a poskytovanie služieb „Zodpovednej osoby“ v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov (GDPR). Poslanci OZ sa podrobne oboznámili s jednotlivými článkami
navrhovanej zmluvy, a keďže problematika „GDPR“ je im známa, nemali námietky a súhlasili
s uzatvorením zmluvy.
Uznesenie č. 108/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A) berie na vedomie
 návrh zmluvy, na základe ktorej zhotoviteľ sa zaväzuje implementovať pre obec
právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov a zároveň poskytovať služby
„Zodpovednej osoby“ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
B) schvaľuje
- podpísanie zmluvy so zhotoviteľom PP PROTECT, s.r.o. so sídlom v Michalovciach
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Batromij, Michal Zimovčák
Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák/
K bodu č. 5 Vyhodnotenie prieskumu trhu zákazky „Obnova sociálnej budovy v Novej
Sedlici“, schválenie zmluvy s úspešným uchádzačom.
Poslancom OZ bola predložená dokumentácia z verejného obstarania na zákazku „Obnova
sociálnej budovy v Novej Sedlici“. Na základe vyhodnotenia ponúk poslanci schválili
uzatvorenie zmluvy na realizáciu tejto zákazky, ktorej hodnota je 10171,19 EUR.
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Uznesenie č. 109/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A) schvaľuje
- Zmluvu o dielo s KG-STAV GROUP, s.r.o., s úspešným uchádzačom zákazky „Obnova
sociálnej budovy v Novej Sedlici“
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Batromij, Michal Zimovčák
Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák/
K bodu č. Plánované aktivity: - výstavba miestnej komunikácie
 rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Návrh na výstavbu asfaltovej cesty podal ešte v minulom roku poslanec pán Michal
Batromij, ktorý zároveň opísal stav cesty počas nepriaznivého počasia. Dodal, že ide o poľnú
cestu. Starosta predložil poslancom predbežný návrh rozpočtu na výstavbu MK, poslanci
súhlasili s výstavbou a zároveň uložili starostovi vykonať prieskum trhu na túto zákazku.
Ďalej starosta informoval poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice“. Oboznámil ich s navrhovanými
stavebnými úpravami a stavebnými prácami, zároveň uviedol, že celkové výdavky tohto
projektu sú vyčíslené na 29299,42 EUR a spolufinancovanie obce vo výške 5 % činí 1464,97
EUR.
Uznesenie č. 110/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A) berie na vedomie
 návrh rozpočtu na výstavbu miestnej asfaltovej cesty pri dome č. 48
 informácie o plánovanej realizácií „Rekonštrukcie objektu Hasičskej zbrojnice“
B) schvaľuje
 výstavbu miestnej komunikácie pri dome číslo 48
 5 % spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice“
Hlasovanie:
za:
3 /Michal Batromij, Michal Zimovčák
Miroslav Fedoráš/
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák/
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K bodu č. 8 Dom ľudový v Novej Sedlici /NKP/ - stanovisko obce ku kúpe, prípadne k
predaji NKP - zváženie investičných nákladov na obnovu.
V tomto bode poslanci OZ sa zapodievali s NKP Dom ľudový. Havarijný stav tejto
kultúrnej pamiatky je poslancom známy a preto dospeli k záveru, že investičné náklady na
opravu a obnovu tejto stavby by boli pre obec neúnosné, nakoľko obec je malá a nemá
dostatok finančných prostriedkov. Poslanci OZ skonštatovali, že nadobudnutie vlastníctva k
tejto NKP by bolo pre obec nevyhovujúce a s kúpou nesúhlasili, ale trvajú na tom, aby
kultúrna pamiatka ostala v obci.
V prípade záujemcov o kúpu, poslanci OZ súhlasili s predajom obecného pozemku na
premiestnenie tejto kultúrnej pamiatky a to z dôvodu, že stavba nie je geometricky zameraná
a pozemok vlastní takmer 50 účastníkov právneho stavu. Na záver poslanci rozhodli o
zameraní hranice pozemku pre premiestnenie KP.
Uznesenie č. 111/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a
A) berie na vedomie
- informácie ohľadom ďalšej existencie NKP – Dom ľudový v Novej Sedlici
B) schvaľuje
- predaj pozemku na premiestnenie NKP
C) ukladá
- vykonať geodetické práce súvisiace s vytýčením hranice pozemku pre osadenie NKP
Termín: do 30.06.2018
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Batromij, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák/
K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – návrh na úpravu
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na drobnú úpravu rozpočtu, ktorý bol
vypracovaný na základe reálnych potrieb obce. Navrhovanou zmenou sa zvýšili príjmy a
výdavky o 827 EUR a zmena sa týkala jednotlivých položiek, ktorých hodnota bola navýšená
z dôvodu vyšších príjmov. Predložený návrh je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtovým
opatrením došlo k zmene celkových príjmov a výdavkov a to na hodnotu 111645,92 EUR.
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Uznesenie č. 112/2018
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. 2/2018 na základe predloženého návrhu.
B) u k l a d á
- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 30.04.2018
Z: starosta obce
účtovníčka obce
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Batromij, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák/
K bodu č. 10 Rôzne a diskusia
V tomto bode poslanci OZ so starostom rozoberali nevyhovujúci stav tribúny. Starosta
zdôraznil, že s opravou treba začať čím skôr z dôvodu blížiaceho sa termínu konania
okresných športových hier seniorov, ktoré sa majú tento rok uskutočniť v našej obci 26. mája.
Poslanci OZ prisľúbili svoju účasť na prácach súvisiacich s opravou pódia, zároveň súhlasili
so zakúpením drevnej hmoty na zástenu, ako aj zakúpenie laku na ošetrenie dreva.
K bodu č. 8 Záver
Po prečítaní a schválení návrhu uznesení, starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie
ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:00 hod.
Zapísala: Jana Šebáková
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Michal Batromij

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

Michal Zimovčák

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