Zápisnica
zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA
konaného 24. júna 2020
Prítomní:
Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci : Miroslav Fedoráš, Milan Harkot, Milan Ruňanin, Michal Zimovčák
Ďalší prítomní:
Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ
Ing. Ján Hrabovčin – kontrolór obce
Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019
c) Správa nezávislého audítora
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020-návrh na schválenie
6. Členstvo do Rady rusínskych regiónov Slovenska – návrh
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
8. Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“- príprava
9. Rôzne a diskusia
10. Návrh na schválenie uznesení a záver.
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
VIII. zasadanie OZ viedol starosta obce Vasiľ Dinič za prítomnosti štyroch poslancov,
hlavného kontrolóra obce a pracovníčky obecného úradu. V úvode privítal prítomných ,
ospravedlnil neprítomného poslanca OZ a skonštatoval, že počet prítomných poslancov robí
OZ spôsobilým rokovať a uznášať sa. Následne starosta predložil poslancom OZ rokovací
program na schválenie, poslanci OZ nemali žiadne body na doplnenie navrhovaného
programu a jednohlasne ho schválili.
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot, Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Bľacha/
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák, Milan Harkot
Zapisovateľ:
Jana Šebáková
K bodu č. 3 Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Starosta obce podal stručné informácie k plneniu uznesení prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 28/2020
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.
berie na vedomie
 informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutí.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot, Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Bľacha/
K bodu č. 4a až 4c Návrh záverečného účtu obce za rok 2019, stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 a správa audítora
Vypracovaný návrh záverečného účtu predložil poslancom OZ starosta obce. K návrhu sa
vyjadril aj kontrolór obce, ktorý v krátkosti informoval poslancov OZ o finančnom
hospodárení obce za rok 2019. Na záver skonštatoval, že záverečný účet obce bol
vypracovaný v zmysle platnej legislatívy, zdôraznil, že bola dodržaná podmienka zverejnenia
tohto dokumentu a odporučil poslancom OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
s výrokom „celoročné hospodárenie bez výhrad“. Poslanci sa oboznámili aj s obsahom
výročnej správy a správy nezávislého audítora, ktorý vzali na vedomie.
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A/ berie na vedomie
– stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019,
– správu nezávislého audítora za rok 2019.
B/ schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Prebytok hospodárenia v sume 5269,74 EUR.
3. Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 5269,74 EUR.
4. Použitie rezervného fondu na investičné zámery obce podľa potreby:
2

- výstavba domu smútku v celkovej hodnote.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot, Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Bľacha/
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – návrh na schválenie
Informáciu o plnení rozpočtu ku dňu schôdze podala ekonómka obecného úradu. Uviedla, že
vo výdavkovej časti rozpočtu je potrebné schváliť podpoložky týkajúce sa výstavby domu
smútku, nakoľko poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí schválili výstavbu domu smútku
a to svojpomocne. Zdôraznila, že je potrebné zapojiť do rozpočtu aj finančné prostriedky z
RF z dôvodu nízkych príjmov počas bežného rozpočtového obdobia.
Ďalšia zmena rozpočtu sa týkala účelovo určených prostriedkov /dotácií a ich čerpanie/, ktoré
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
nepodliehajú procesu schvaľovania poslancami OZ.
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navýšili príjmy ako aj výdavky o sumu 9000 €.
Pracovníčka taktiež informovala poslancov OZ o zostatkoch finančných prostriedkov na
účtoch obce.
Celkový rozpočet po úprave:
I. rozpočtové opatrenie
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Príjmy

Výdavky
92084,66
0,00
9849,06

101933,72
500,00
0,00

102433,72

102433,72

Uznesenie č. 30/2020
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. 2/2020 na základe predloženého návrhu
B) u k l a d á
- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 30.04.2020
Z: starosta obce
účtovníčka obce
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Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot, Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Bľacha/
K bodu č. 6 Členstvo do Rady rusínskych regiónov Slovenska – návrh
Starosta obce predložil poslancom OZ list Rady rusínskych regiónov Slovenska so sídlom
v Medzilaborciach, predmetom ktorého je návrh členstva v tomto združení. Poslanci sa
oboznámili s ich stanovami platformy založenými na inovatívnom partnerstve, na princípoch
vzájomnej spolupráce a podpory v oblasti riešenia problematiky a výziev rusínskej
národnostnej menšiny na Slovensku. Poslanci súhlasili s členstvom Obce Nová Sedlica v
tomto rusínskom hnutí.
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) berie na vedomie
–
Stanovy platformy založenými na inovatívnom partnerstve, na princípoch vzájomnej
spolupráce a podpory v oblasti riešenia problematiky a výziev rusínskej národnostnej menšiny
na Slovensku.
B) schvaľuje
- členstvo Obce Nová Sedlica do Rady rusínskych regiónov Slovenska
C) určuje
- za zástupcu starostu obce.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot, Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Bľacha/
K bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Poslancom OZ bola predložená žiadosť pani Martiny Korkobcovej o kúpu obecných
pozemkov. Súčasťou tejto žiadosti bol aj geometrický plán, keďže išlo o vytvorenie novej
parcely vyčlenenej z pôvodnej parcely CKN č. 990/2. Poslanci OZ usúdili, že ide o pozemky,
ktoré sú pre obec nevyužiteľné z dôvodu svahovitého terénu a zhodli sa, že sú pre obec
nadbytočné a schválili zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
A) prerokovalo
– žiadosť Martiny Korkobcovej, rod. Semjonová o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
obce
B) schvaľuje
- zámer predaja pozemkov registra „C“:
1.) parcelné číslo 990/21 o výmere 493 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
2.) parcelné číslo 990/28 o výmere 295 m2 vyčlenený geometrickým plánom č.
34823123-57/2020 zo dňa 18.06.2020 z parcely registra „C“, parcelné číslo 990/2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, vo vlastníctve obce, zapísanej na LV č. 1,
katastrálne územie Nová Sedlica ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3/5 väčšinou všetkých poslancov za cenu 1,50 EUR/m2.
Dôvod prípadu hodný osobitného zreteľa: Dlhodobé užívanie pozemku zo strany
žiadateľky a z dôvodu obmedzeného prístupu a svahovitého terénu sú pre obce nevyužiteľné
a nadbytočné.
C) ukladá
– zverejniť zámer predaja uvedeného pozemku na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce po dobu minimálne 15 dní.
Termín: do 30.06.2020
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot, Milan Ruňanin/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Bľacha/
K bodu č. 6 – Rôzne a diskusia
V tomto bode sa diskutovalo o poruchách na verejnom osvetlení, ktoré je potrebné
odstrániť, o výtlkoch na miestnych komunikáciách a o havarijnom stave miestnej
komunikácie v lokalite „Hrabovské“. Starosta k havarijnom stave cesty v lokalite
„Hrabovské“ sa vyjadril, že ide o cestu LPM Ulič, š.p. , takže získať finančnú podporu na
rekonštrukciu tejto cesty nebude možné a vlastné prostriedky obec nemá. Poslanci OZ
poverili starostu obce, aby písomne vyzval vedenie LPM Ulič, š.p. o údržbu tejto cesty.
Poslanci OZ Michal Zimovčák a Milan Ruňanin vystúpili so sťažnosťami zo strany občanov z
dôvodu výpadkoch verejného osvetlenia pri dome č. 14 a 56. Starosta obce zdôraznil, že je
potrebné zistiť presný počet nefunkčných svietidiel, a až následne riešiť odstránenie porúch.
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Preto navrhol poslancom OZ, aby vykonali obchôdzku vo svojom obvode a zistili skutočný
stav funkčnosti VO a na následujúcom zasadnutí poskytli informácie o počte chybných
svietidiel. Ďalej sa poslanci OZ zaoberali organizačno-technickou prípravou festivalu,
ktorého realizácia je naplánovaná na 12.07.2020.
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A/ ukladá
–
–

poslancom OZ zistiť v rámci svojho obvodu poruchy na verejnom osvetlení,
starostovi obce písomne osloviť vedenie LPM Ulič, š.p. ohľadom opravy – údržby
miestnej komunikácie v lokalite „Hrabovské“ .

K bodu č. 7 – 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 19:50 hod.
Hlasovanie:

za:

3

/Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
Milan Harkot, Milan Ruňanin/

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

........................................
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Milan Harkot ...............................

