
                 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68  

U Z N E S E N I A

z VIII.  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica 
zo dňa 24.06.2020

/27-33/

Uznesenie č. 27/2020

K     bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 

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. 

schvaľuje 

            program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov. 

        Hlasovanie:   
Za: 4 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Ruňanin, 

Milan Harkot 

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ján Bľacha

                                                                      
Uznesenie č. 28/2020

K     bodu 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí   

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 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Ruňanin, 

Milan Harkot 

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ján Bľacha

 



Uznesenie č. 29/2020

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

     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:

                     - výstavba domu smútku v celkovej hodnote. 

       Hlasovanie:   
Za: 4 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Ruňanin, 

Milan Harkot 

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ján Bľacha

Uznesenie č. 30/2020

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – návrh na schválenie

     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 30.06.2020
 Z: starosta obce

                                                                                                                účtovníčka obce   

        

 



        Hlasovanie:   
Za: 4 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Ruňanin, 

Milan Harkot 

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ján Bľacha

Uznesenie č. 31/2020

    K bodu č. 6 Členstvo do Rady rusínskych regiónov Slovenska - návrh

      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: 4 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Ruňanin, 

Milan Harkot 

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ján Bľacha

Uznesenie č. 32/2020

K bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

     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.

     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: 4 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Ruňanin, 

Milan Harkot 

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ján Bľacha

Uznesenie č.  33/2020                            

K bodu č. 6 Rôzne a diskusia

     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“ . 

        Hlasovanie:   
Za: 4 Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Ruňanin, 

Milan Harkot 

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ján Bľacha

V Novej Sedlici, dňa 24.06.2020                                                                  Vasiľ Dinič
starosta obce 

 


	Uznesenie č. 30/2020

