
Zápisnica 
zo  XII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce NOVÁ SEDLICA

Konaného 30.06.2021

Prítomní:               Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci :    Miroslav Fedoráš, Michal Zimovčák, Milan Harkot
                                     Milan Ruňanin, Ján Bľacha
                                    
Ďalší prítomní:           Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ  
                                     Ing. Ján Hrabovčin – kontrolór obce 
                                   

P r o g r a m  :

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
4. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
       b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
       c) Správa nezávislého audítora 
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – návrh, plnenie rozpočtu k 30.06.2021
6. VZN č. 2/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
       volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
 7.   Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce – návrh na vyhlásenie a určenie
       podmienok
8.   Rôzne a diskusia
9.    Návrh na schválenie uznesení a záver

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania

     Zasadanie OZ zahájil starosta obce.. V úvode privítal prítomných   a  následne pristúpil k
hlasovaniu  rokovacieho  programu.   Poslanci  OZ  nemali  žiadne  body  na  doplnenie
navrhovaného programu a jednohlasne ho schválili. 

Uznesenie č. 53/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      
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K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice: Ján Bľacha, Milan Ruňanin
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. 54/2021

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:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      

K bodu č. 4a až 4c Návrh záverečného účtu obce za rok 2020, stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 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  2020.  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.  55/2021
Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 

A/ berie na vedomie 

1)stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020, 
2)správu  nezávislého audítora za rok 2020.

B/   schvaľuje

1) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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2) Prebytok hospodárenia v sume 12173,74 EUR.
3) Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 12173,74 EUR.
4) Použitie rezervného fondu na investičné zámery obce podľa potreby:

                     - výstavba domu smútku v celkovej hodnote. 

Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      

                   
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – návrh na schválenie

Informáciu o plnení rozpočtu ku dňu schôdze podala ekonómka obecného úradu. Uviedla, že
v  príjmovej  časti  rozpočtu  je  potrebné  upraviť  rozpočet  o  kapitálový  príjem  z  predaja
obecného pozemku v sume 782 Eur a bežné príjmy povýšiť o 14609 Eur. Ide o prijmy   z
refundácie nákladov a o poskytnuté dotácie v hodnote 14055 Eur.  Vo výdavkovej časti sa
rozpočet upravuje presunom z položky na položku a navýšenie výdavkov ohľadom prijatých
dotácií a ich čerpanie. 
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 15391 €.
Pracovníčka  taktiež  informovala  poslancov  OZ  o  zostatkoch  finančných  prostriedkov  na
účtoch obce. 

Celkový rozpočet po úprave:

I.  rozpočtové opatrenie Príjmy  Výdavky

Bežný rozpočet - 106480,50 108671,50
Kapitálový rozpočet 2563,00 9563,00
Finančné operácie + 
mimorozpoč.

9191,00 0,00

Celkový rozpočet: 118234,50 118234,50

Uznesenie č. 56/2021

  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. 1/2021  na základe predloženého návrhu

B) u k l a d á

    - zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.   
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 T: do 15.07.2021
 Z: starosta obce

                                                                                                                účtovníčka obce   

Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      

K bodu č. 6  VZN č. 2/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Starosta obce informoval poslancov OZ o prokurátorskej previerke stavu zákonosti na úseku
dodržiavania zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v z.n.p.  a
zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani. Dodal, že po odoslaní oznámenia, že obec nemá
prijaté VZN o umiestňovaní volebných plagátov, prokuratúra zaslala upozornenie, ktoré je
potrebné  prejednať  na  najbližšom  zasadnutí  OZ.  Poslanci  OZ  s  týmto  upzornením  boli
oboznámení,  ako  aj  s  návrhom VZN obce  Nová  Sedlica  č.  2/2021  o  vyhradení  miest  a
ustanovení  podmienok na umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane. Poslanci OZ následne VZN schválili. 

Uznesenie č. 57/2021

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

A) schvaľuje 

 -  VZN č. 2/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      

K bodu č. 7 Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce – návrh na vyhlásenie a
určenie podmienok

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že funkčné obdobie kontrolóra obce končí dňom
30.09.2021. Zároveň zdôraznil, že obec je povinná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. vypísať
výberové konanie na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce.  Poslanci OZ stanovili deň
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konania voľby hlavného kontrolóra na 28.09.2021, zároveň určili kvalifikačné predpoklady,
všeobecné podmienky, náležitosti a spôsob doručenia prihlášky a ustanovili spôsob vykonania
voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica. Oznámenie o vyhlásení výberového konania
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 58/2021

     Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. 

A)   v y h l a s u  j e 
 deň volieb hlavného kontrolóra obce na deň 28.09.2021
 od 01.7.2021  do 20.9.2021 výberové konanie na obsadenie funkcie     

      hlavného kontrolóra s povinnosťou zverejnenia na úradnej tabuli a internetovej 
      stránke obce Nová Sedlica. 

B) s c h v a ľ u j e 
 pracovný úväzok hlavného kontrolóra 1,5 hodín týždenne, t. j. úväzok 0,04 a plat vo 

výške 1,15 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok a pracovného úväzku hlavného kontrolóra,

C)  p o v e r u j e 

1) poslancov  OZ  kontrolou  splnenia  kvalifikačných  predpokladov  a  odbornosti
kandidátov

D) u s t a n o v u j e 
 
     1. predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, 
 bezúhonnosť

 
      2. náležitosti prihlášky: 

 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, 
telefón)

 profesijný životopis

 údaje o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosti  a  či  je  členom  riadiacich,  kontrolných  alebo  dozorných  orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

                                   prílohy k prihláške: 
 výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
 písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 

zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
za účelom vykonania voľby  na rokovaní OZ. Písomné vyjadrenie súhlasu 
obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký
účel, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej 
forme je bez vlastnoručného podpisu toho kto súhlas dáva neplatný. 
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E) u s t a n o v u j e

     v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. spôsob vykonania voľby hlavného  
     kontrolóra: 

 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočňuje tajným hlasovaním.
 Otvárania  obálok  a  kontrolu  splnenia  podmienok  vykonajú  poslanci  OZ  dňa

28.09.2021 o 16:00 hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku sa spíše zápisnica,
ktorú podpíšu všetci prítomní.  Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko
obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov,  ktorí
splnili  a  ktorí  nesplnili  stanovené  podmienky.  V  prípade,  že  niektorá  z  osôb
prítomných pri  otváraní  obálok a kontrole  splnenia podmienok odmietne zápisnicu
podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod pre ktorý tak odmietla urobiť.

 Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne
pozvaný na zasadnutie OZ a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní v rámci bodu
„Voľba hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica“ v časovom rozsahu max. 5 minút.
Kandidát,  ktorý  nesplnil  stanovené  podmienky,  bude  o  tejto  skutočnosti  písomne
informovaný do 5-dní odo dňa otvorenia obálok. 

 Na základe vyhodnotenia prihlášok, budú vyhotovené hlasovacie lístky,  na ktorých
budú uvedení  kandidáti,  ktorí  splnili  podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v
abecednom poradí.  V deň voľby každý poslanec OZ obdrží hlasovací lístok a obálku.
Poslanec môže udeliť hlas len jednému z kandidátov  zakrúžkovaním poradového čísla

            Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja alebo viacerí kandidáti, je neplatný. 
 O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu, ktorá musí obsahovať

najmä údaje  o  počte  vydaných hlasovacích  lístkov,  o  počte  platných a  neplatných
hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti a meno zvoleného kandidáta. 

 Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. 

 Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb,  do ktorého postúpia dvaja kandidáti,  ktorí  v prvom kole získali
najväčší počet platných hlasov. 

 V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 Starosta  obce  je  povinný  s  právoplatne  zvoleným  hlavným  kontrolór  Obce  Nová
Sedlica uzavrieť pracovnú zmluvu. 

Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      

K bodu č. 6 – Rôzne a diskusia

Starosta  obce  predložil  poslancom  OZ  priestupkový  spis,  ktorý  bol  obci  postúpený  z
Okresného  úradu  v  Snine,  odbor  starostlivosti  o  ŽP.  Poslanci  OZ  po  oboznámení  sa  s
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obsahom spisu skonštatovali, že nakoľko výrub drevín bol vykonaný na obecnom pozemku
pozdĺž  potoka  z  dôvodu  vyschnutia  stromov,  nedošlo  k  priestupku.  Ďalej  v  tomto  bode
poslanci vzájomne diskutovali o výbere parkovného, ktoré sa zaviedlo v obci od 1. mája, o
plánovanom festivale a o údržbe verejnej zelene aktivačnými pracovníkmi. Starosta dodal, že
kosenie verejných priestranstiev prebieha pomaly, keďže máme iba jedného uchádzača, ktorý
vykonáva túto prácu. 

Uznesenie č.   59/2021     

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica 

A/ berie na vedomie 

- správu o  postúpení  priestupku v zmysle § 77 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z.  o 
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      

K bodu č.   11   – 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 20:15 hod. 
  
Hlasovanie:                     za:                        5     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot, Ján Bľacha, Milan Ruňanin/    
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0      

Zapísala: Jana Šebáková

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

Overovatelia:

Ján Bľacha        ........................................        Milan Ruňanin   ...............................
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