Zápisnica
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného 17. decembra 2019
Prítomní:
Vasiľ Dinič, starosta obce
Poslanci :
Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák, Milan Harkot
Ďalší prítomní: Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ
Ing. Ján Hrabovčin – kontrolór obce
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2020-2022, neuplatňovanie programov
v rozpočte – návrh na schválenie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – návrh na úpravu.
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Dom smútku
Rôzne a diskusia.
Návrh uznesení a záver.

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
VI. zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce Vasiľ Dinič. V úvode privítal prítomných
poslancov, kontrola obce 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:

4

/Ján Bľacha, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Milan Ruňanin/
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha
Zapisovateľ:
Jana Šebáková
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K bodu č. 3 Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Starosta obce podal stručné informácie k plneniu uznesení prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 18//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.
berie na vedomie
 informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutí.
Hlasovanie:

za:

4

/Ján Bľacha, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Milan Ruňanin/
K bodu č. 4 Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020-2022, neuplatňovanie
programov v rozpočte
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. 19/2020
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 z. n. p.
A) berie na vedomie
–
–

návrh rozpočtu obce Nová Sedlica na roky 2021 a 2022
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022

B) schvaľuje
1. rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2020 v celkovej sume 93399,67 EUR,
2. neuplatňovanie programov v rozpočte obce Nová Sedlica na roky 2020-2022, tzn. že
rozpočet obce Nová Sedlica sa predkladá bez programovej štruktúry.

2

Rozpočet
2020

na

rok Príjmy

Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Poznámka

Výdavky

92050,61
0,00
1349,06 Nevyčerpaná dotácia na

93399,67
0,00

93399,67

93399,67

Poznámka

bežné výdavky z FPU

3. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 01.01.2020 a to:
–
–
–
–
–

presuny do výšky 2000 € v úhrne, pričom nie je možné meniť celkový objem
rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov,
povolené prekročenie a viazania bežných príjmov v rozsahu 500 €,
povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v rozsahu 500 €,
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rozsahu 500 €,
úpravu rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov a výdavkov pri získaní
grantov a transferov a ich čerpanie.

Hlasovanie:

za:

4

/Ján Bľacha, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Milan Ruňanin/
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – návrh na schválenie
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 príjmy a výdavky o sumu 10335
EUR. Zároveň sa stručne vyjadril k položkám, ktorých sa zmena týkala.
Celkový rozpočet po úprave:
III. rozpočtové opatrenie
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Príjmy

Výdavky
105821,30
22466,00
31334,45

102128,33
57493,42
0,00

159621,75

159621,75

Uznesenie č. 20/2019
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.
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A) schvaľuje
– rozpočtové opatrenie č. 3/2019 na základe predloženého návrhu
B) u k l a d á
- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 31.12.2019
Z: starosta obce
účtovníčka obce
Hlasovanie:

za:

4

/Ján Bľacha, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Milan Ruňanin/
K bodu č. 6 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych poplatkoch za komunálneho
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh dodatku k VZN č. 2/2015 o miestnych
poplatkov za komunálne odpady, v ktorom navrhuje zmeniť sadzby poplatkov z dôvodu
zavedenia identifikačných náramkov. Poslanci OZ, na základe testovania spôsobu vývozu
KUKA nádob v druhej polovici minulého roka, skonštatovali, že zavedením identifikačných
náramkov sa ušetria náklady spojené s manipuláciou smetných košov a zníži sa počet
vyvážaných nádob, keďže tieto náramky občania pripevňujú na smetný kôš iba v prípade jeho
naplnenia. V minulosti predmetom fakturácie za vývoz KO boli aj koše, ktoré takmer boli
prázdne, a tým sa navýšili náklady celkovo. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.
A) schvaľuje
–

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

Hlasovanie:

za:

4

/Ján Bľacha, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Milan Ruňanin/
K bodu č. 7 Dom smútku
Poslanci OZ už koncom minulého roka boli oboznámený s dĺžkou platnosti stavebného
rozhodnutia na novostavbu Dom smútku. Z tohto dôvodu starosta obce predložil poslancom
OZ návrh na začatie stavby z vlastných zdrojov. Poslanci OZ podporili tento návrh.
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Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení
A/ berie na vedomie
informácie o platnosti stavebného rozhodnutia na novostavbu Dom smútku.
B/ súhlasí
so začatím výstavby Domu smútku v roku 2020 a to z vlastných zdrojov.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot/

proti :
zdržal sa:
1
/Ján Bľacha/
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Milan Ruňanin/
K bodu č. 8 – Rôzne a diskusia
V tomto bode sa diskutovalo o verejnom osvetlení, že je potrebné vykonať kontrolu, o
plánovanej hasičskej schôdzi z dôvodu upresnenia členov DHZO.
K bodu č. 9 – Návrh na schválenie uznesení a záver
Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie OZ.
Zasadanie bolo ukončené o 18:50 hod.
Hlasovanie:

za:

4

/Ján Bľacha, Michal Zimovčák,
Miroslav Fedoráš, Milan Harkot/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Milan Ruňanin/
Zapísala: Jana Šebáková
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Ján Bľacha

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

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