
                 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68  

U Z N E S E N I A

z II.  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica 
zo dňa 16.12.2018

/9 -13 /

Uznesenie č. 9/2018

K     bodu 3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v súlade s § 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 2020 a 2021, 
 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky  2019-2021

B) schvaľuje 

1. rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2019  v celkovej sume: 123286,75 EUR
2. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica na roky 2019-2021, tzn. že

rozpočet obce Nová Sedlica sa predkladá bez programovej štruktúry

Rozpočet  na  rok
2019

Príjmy  Poznámka Výdavky Poznámka 

Bežný rozpočet - 94486,30 Prebytok bežného 
rozpočtu sa použije na 
kapitálové výdavky v 
sume 498,97 € /spolufin. 
Hasičská zbrojnica/

93987,33    

Kapitálový rozpočet 966,00 29299,42 Rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice 

Finančné operácie +
mimorozpoč. 

27834,45 Nevyčer. KT vo výške 
27834,45 €

Celkový rozpočet: 123286,75 123286,75



3. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 1.1.2019 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 €
 úpravu rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov pri získaní grantov

a transferov a ich čerpaní.

Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

C) ukladá 
 starostovi informovať poslancov OZ o vykonaných zmenách rozpočtu na najbližšom

konanom zasadnutí OZ
      

Uznesenie č. 10/2014 

K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 – návrh na úpravu rozpočtu

      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) schvaľuje 
– rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na základe predloženého návrhu

B) u k l a d á

    - zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.   
 T: do 31.01.2019
 Z: starosta obce

                                                                                                                účtovníčka obce          
 
Hlasovanie:   

Za: 3 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Uznesenie č. 11/2018

K bodu č. 5 Zmluva o dielo na zákazku „Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice“



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

A/  schvaľuje 

- podpísanie Zmluvy o dielo na zákazku „Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice“
s úspešným uchádzačom

C/ ukladá 

      - zverejniť zmluvu

                    T: do 15.01.2019 
                    Z: starosta obce

Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Uznesenie č. 12/2018

K bodu č. 6 Žiadosť o finančný príspevok  - Bella Vita

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

A) neschvaľuje 

finančný príspevok pre denný stacionár, zriaďovateľom ktorého je nezisková organizácia 
Bella Vita, so sídlom v Belej nad Cirochou.

 Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Uznesenie č. 13/2018

K bodu č. 7 Rôzne a diskusia

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



A) schvaľuje 

1) zrušenie odberného miesta Nová Sedlica 125/45, ktoré sa nachádza na miestnom 
futbalovom ihrisku, 

2) odpredaj pracovného stroja Bielorus.

B) ukladá 

1) starostovi obce podať žiadosť o ukončenie odberu.

Termín: priebežne

 Hlasovanie:   
Za: 3 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

                                                                                                    
V Novej Sedlici, dňa 27.12.2019                                                                  Vasiľ Dinič

starosta obce 
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