Zápisnica
zo II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného 16. decembra 2018
Prítomní:
Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci :
Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák, Ján Bľacha
Ďalší prítomní: Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 – návrh na úpravu rozpočtu.
Zmluva o dielo na zákazku „Rekonšrukcia objektu Hasičskej zbrojnice“.
Žiadosť o finančný príspevok – Bella Vita.
Rôzne a diskusia.
Návrh uznesení a záver.

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
II. zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal prítomných
poslancov a pracovníčku obce. Zároveň skonštatoval, že 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:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Ján Bľacha/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ján Bľacha, Michal Zimovčák
Zapisovateľ:
Jana Šebáková
K bodu č. 3 Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021 bol vyvesený od 4. decembra do 16. decembra 2018.
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. 9
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 Príjmy
2019
Bežný rozpočet -

Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Poznámka

94486,30 Prebytok bežného

rozpočtu sa použije na
kapitálové výdavky v
sume 498,97 € /spolufin.
Hasičská zbrojnica/

123286,75

Poznámka

93987,33

29299,42 Rekonštrukcia

966,00
27834,45

Výdavky

hasičskej zbrojnice

Nevyčer. KT vo výške
27834,45 €

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

Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Ján Bľacha/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 – návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na zmenu rozpočtu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
predložil starosta obce. Rozpočtovým opatrením navrhol navýšiť rozpočtované výdavky z
dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov a vykonať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom dôjde k zmene celkových príjmov a výdavkov. Zároveň sa
stručne vyjadril k položkám, ktorých sa zmena týkala.
Celkový rozpočet po úprave:
VI. rozpočtové opatrenie
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Príjmy

Výdavky
93866,05
37528,95
33517,04

93866,05
71045,99
0,00

164912,01

164912,04

Uznesenie č. 10/2018
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) 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 pri hlasovaní: 0
K bodu č. 5 Zmluva o dielo na zákazku „Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice“
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zmluvy na zhotovenie zákazky, predmetom
ktorej je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na

sumu 30968,86 EUR a najvýhodnejšia ponuka bola zo strany stavebnej spoločnosti KG-STAV
GROUP, s.r.o v hodnote 29302,20 EUR. Poslanci OZ sa oboznámili s obsahom zmluvy a
súhlasili s jej podpisom.
Uznesenie č. 11/2018
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 pri hlasovaní: 0
K bodu č. 6 Žiadosť o finančný príspevok – Bella Vita
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť neziskovej organizácie Bella Vita
prevádzkujúcej v našej obci denný stacionár o poskytnutie finančného prostriedkov na chod
tohto zariadenia. Požadovaná suma bola 250 EUR mesačne za energiu, teplo a vodu a 100
EUR mesačne na iné výdavky. Starosta zároveň zdôraznil, že nájom za budovu je bezplatný.
Poslanci OZ jednohlasne odmietli prispievať na chod tohto zariadenia, skonštatovali, že
požadovaná suma je pre obec neúnosná vzhľadom na rozpočtové príjmy.
Uznesenie č. 12/2018
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 pri hlasovaní: 0

K bodu č. 7 Rôzne a diskusia
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s výdavkami za odberné miesto Nová Sedlica p.
125/45, ktoré sa nachádza pri futbalovom ihrisku a je využívané raz do roka. Zdôraznil, že
náklady sú vysoké, po prepočítaní 1 kW vychádza na 100 EUR.. Preto navrhol zrušiť odberné
miesto a ozvučenie kultúrnych akcií mieni riešiť elektrocentrálou. Poslanci nemali námietky
a súhlasili so starostovým návrhom. Ďalej sa poslanci zaoberali s technickým stavom
pracovného stroja Bielorus, ktorý je nefunkčný. Poslanci skonštatovali, že je potrebné
odpredať tento pracovný stroj.
Uznesenie č. 13/2018
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 pri hlasovaní: 0
K bodu č. 8 – Návrh uznesení a záver
Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie OZ.
Zasadanie bolo ukončené o 15:30 hod.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Ján Bľacha/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Zapísala: Jana Šebáková

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Ján Bľacha
Michal Zimovčák

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

