OBEC NOVÁ SEDLICA
Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68
UZNESENIA
z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica
zo dňa 30.12.2020
/40- 48/

Uznesenie č. 40/2020
K bodu č. 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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

Uznesenie č. 41/2020
K bodu 3. 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:
5
Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha, Milan
Za:
Ruňanin, Milan Harkot

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Uznesenie č. 42/2020
K bodu č. 4 Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na roky 2021-2023, neuplatňovanie
programov v rozpočte
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 2022 a 2023
 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
B) schvaľuje
1. rozpočet obce Nová Sedlica na rok 2021 v celkovej sume: 102 843,50 EUR
2. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica na roky 2020-2022, tzn. že
rozpočet obce Nová Sedlica sa predkladá bez programovej štruktúry
Rozpočet na rok Príjmy
2020
Bežný rozpočet -

Poznámka

Poznámka

94062,50 Rozdiel BV-191 €-

91871,50

Kapitálový rozpočet

1781,00

Finančné operácie +
mimorozpoč.

9191,00 Nevyčerpaná dotácia

Celkový rozpočet:

Výdavky

8781,00

na SODB 191 €,
čerpanie RF na
plánovanú výstavbu
domu smútku

102843,50

SODB KZ 46 a 2000
€ na
zakúp.stavebného
materiálu na dom
smútku
Výstavba domu
smútku
dodávateľsky

0,00

102843,50

3. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta platné od 1.1.2021 a to:
 presuny do výšky 1000 € 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 500 €
 úpravu rozpočtovaných bežných príjmov a bežných výdavkov pri získaní grantov
a transferov a ich čerpaní.
Hlasovanie:
5
Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Ján Bľacha, Milan
Za:
Harkot, Milan Ruňanin

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Uznesenie č. 43/2020
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – 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. 3/2020 na základe predloženého návrhu
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Uznesenie č. 44/2020
K bodu č. 6 – VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych
komunikáciách a na verejných priestranstvách na území obce Nová Sedlica
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/ prerokovalo
-návrh VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách a na
verejných priestranstvách na území obce Nová Sedlica
B) ukladá
- zverejniť návrh VZN na webovom sídle obce a na úradnej tabuli
Zodpovedný: starosta obce
Termín: do 31.1.2021
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
0

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

Milan Ruňanin

Uznesenie č. 45/2020
K bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-schválenie zmluvného prevodu
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) schvaľuje
zmluvný prevod:
1.) parcely registra „C“ číslo 345 o výmere 472 m2, druh pozemku: záhrada za 1563 Eur.
žiadateľke Márií Rusičovej.
B) ukladá
1. vypracovať kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemku v súlade s ustanoveniami § 588
a nasl.,
2. zverejniť zmluvu v zmysle ust. § 47a) Občianskeho zákonníka.
Termín: do 28.02.2021
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
0

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

Milan Ruňanin

Uznesenie č. 46/2020
K bodu č. 8 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 manželov Kelemenových o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
B) schvaľuje
- zámer predaja pozemku registra „C“, parcelné číslo 990/29 o výmere 145 m2, 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 10 EUR/m2.
Dôvod prípadu hodný osobitného zreteľa: Uvedený pozemok sa nachádza nad pozemkami,
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, je svahovitého terénu, pre obec je nevyužiteľný a
nadbytočný.

C) ukladá
– zverejniť zámer predaja uvedeného pozemku na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce po dobu minimálne 15 dní.
Termín: do 31.01.2021
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

Uznesenie č. 47/2020
K bodu č. 9 Vzdanie sa odmeny – poslanec OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
vzdanie sa odmeny za výkon verejnej funkcie, ktorá plynie z poslaneckého mandátu
poslancom OZ Jánom Bľachom od 01.01.2021

Uznesenie č. 48/2020
K bodu č. 10 Rôzne a diskusia
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
- odpísanie daňovej pohľadávky vo výške 10,58 Eur z roku 2018,
- odpísanie nedaňovej pohľadávky vo výške 24 € z rokov 218-2019
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

V Novej Sedlici, dňa 30.12.2020

Vasiľ Dinič, starosta obce

