
Zápisnica
zo  III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA,

konaného 25.apríla 2019

Prítomný:        Vasiľ Dinič, starosta obce
    Poslanci :          Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák, Ján Bľacha, Milan Ruňanin

    

    

P r o g r a m  :

1) Otvorenie zasadnutia.
1) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2) Zloženie sľubu poslanca novozvoleného OZ, ktorý sa nezúčastnil ustanovujúceho        

            zasadania OZ.
3) Schválenie programu rokovania a plnenie uznesení
4) Návrh na odpredaj nadbytočného majetku obce /elektrocentrála/
5) Verejné obstarávanie na zákazku „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
6) Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – návrh na úpravu rozpočtu.
7) Rôzne a diskusia.
8) Návrh uznesení a záver. 

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia

     Zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov.
Zároveň skonštatoval, že počet prítomných poslancov robí OZ spôsobilým rokovať a uznášať
sa. 

K     bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a     oerovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice:          Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš

Zapisovateľ:                           Ján Bľacha

K     bodu č. 3  Zloženie sľubu poslanca novozvoleného OZ, ktorý sa nezúčastnil 
ustanovujúceho zasadania OZ

     Starosta obce prečítal sľub poslanca OZ a poslanec Milan Ruňanin sľub zložil svojim
podpisom pod text vedený na osobitnom liste, ktorý znie: Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti,  ochraňovať  záujmy  obce,  dodržiavať  Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a
pri  výkone  svojej  funkcie  poslanca  obecného  zastupiteľstva  ich  budem uplatňovať  podľa
svojho  najlepšieho  vedomia  a  svedomia“.  Text  sľubu  je  súčasťou  tejto  zápisnice. Ďalej
oboznámil  poslanca  OZ  s nariadením  EPaR  EÚ  2016/679  o ochrane  fyzických  osôb  pri
spracúvaní osobných údajov. Poslanec ako poverená osoba prevádzkovateľa svojím podpisom
potvrdila preukázanie príslušnosti poverenej osoby svojimi podpisom.



Uznesenie č. 1/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica

konštatuje, že 

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:   Milan Ruňanin

K     bodu č. 4 Schválenie programu zasadnutia a informácie o plnení predchádzajúcich 
uznesení 

     Poslanci OZ nemali žiadne návrhy na doplnenie rokovacieho programu. Starosta obce 
podal stručnú správu o plnení doteraz prijatých uznesení. Dodal, že niektoré uznesenia si 
vyžadujú určitý čas, takže sa plnia priebežne. 

Uznesenie č. 2/2019

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)   berie na vedomie

 informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutí.

B)  schvaľuje

program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                              Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0      
   

K     bodu č. 5 Návrh na odpredaj nadbytočného majetku /elektrocentrála/ 

Starosta obce poskytol poslancom OZ informácie o centrále, ktorá bola zakúpená ešte v roku
2006 za cenu 895,90 EUR,  v účtovníctve je vedená ako drobný hmotný majetok a oprávky
/odpisy/ sú vo výške hodnoty, čiže je plne odpísaná. Starosta dodal, že je plne funkčná, ale
nepraktická a zastaralá. Dodal, že obec má novú elektrocentrálu, ktorá je súčasťou súpravy
povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky.  Poslanci sa zhodli na odpredaji tohto
majetku, v prípade na zošrotovaní.

Uznesenie č. 3/2019

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



A/ berie na vedomie

– informáciu o technickom stave elektrocentrály, ktorá bola zakúpená v roku 2006

B/   schvaľuje

- odpredaj elektrocentrály, v prípade nevýhodných cenových ponúk zošrotovať

C/ ukladá

– starostovi obce vykonať prieskum záujmu o kúpu a tým získať viacej cenových
ponúk

–
Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                              Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0      

K     bodu č. 6 Verejné obstarávanie na zákazku „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ 

Starosta  obce  informoval  poslancov  OZ o  získaní  finančných  prostriedkov  z  MF  SR na
kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 20 000 EUR.
Zdôraznil,  že  je  potrebné  vykonať  verejné  obstarávanie  na  opravu  250  m  miestnych
komunikácií a dodal, že  predpokladaný termín realizácie stavebných prác sa odhaduje na
mesiace júl-august.  

K bodu č. 7  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – 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:

I.  rozpočtové opatrenie Príjmy  Výdavky

Bežný rozpočet - 94486,30 93987,33
Kapitálový rozpočet 20966,00 49299,42
Finančné operácie + 
mimorozpoč.

27834,45        0,00

Celkový rozpočet: 143286,75 143286,75

Uznesenie č. 4/2019

     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. 1/2019  na základe predloženého návrhu

B) u k l a d á

    - zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.   
 T: do 01.05.2019
 Z: starosta obce

                                                                                                                účtovníčka obce          
 

Hlasovanie:                     za:                        3     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                              Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0    

  
K bodu č. 8 Rôzne a diskusia

     Poslanec Milan Ruňanin vystúpil s návrhom, že je potrebné rozšíriť železný most pri dome
č.  62.  Starosta  navrhol  vykonať  obhliadku  mosta  a  zdôraznil,  že  je  potrebné  vypracovať
predbežný  rozpočet.  Ďalej  sa  poslanci  zaoberali  organizačno-technickým  zabezpečením
festivalu,  ktorý je naplánovaný na 14. júla. 

K bodu č. 9 – 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 18:30 hod.

Hlasovanie:                     za:                        4     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                              Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   0      

Zapísala: Ján Bľacha

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

Overovatelia:

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

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