Zápisnica
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA
konaného 28.09.2021
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

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Voľba hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – návrh
Rôzne a diskusia
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. 60/2021
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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Michal Zimovčák, Milan Harkot
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. 61/2021
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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica
Zasadnutie výberového konania na post hlavného kontrolóra obce sa konalo 28. septembra
2021. Zápis z výberového konania je súčasťou tejto zápisnice. Do výberového konania sa
prihlásil iba jeden uchádzač. Na základe vyhodnotenia prihlášky uchádzača boli vyhotovené
hlasovacie lístky, na ktorom bolo uvedené meno kandidáta. Každý poslanec obdržal hlasovací
lístok a obálku. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 5, počet platných hlasov bolo 5. Na
základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica bol Ing. Ján Hrabovčin
zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.10.2021 do 30.09.2027.
Poslanci OZ poverili starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom
obce.
Uznesenie č. 62/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A) konštatuje, že
podmienky uvedené v uznesení č. 58/2021 z 30.06.2021 boli splnené uchádzajúcim sa
kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra
B) berie na vedomie
výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica na funkčné obdobie
2021 – 2027
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C) konštatuje, že
na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica bol Ing. Ján Hrabovčin
zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.10.2021 do 30.09.2027
D) poveruje
- starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom 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. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – návrh na schválenie
Poslanci OZ mali k dispozícii plnenie rozpočtu ku dňu 28.09.2021. K čerpaniu jednotlivých
položiek podala informácie ekonómka. Uviedla, že rozpočtovým opatrením sa navýšia príjmy
a výdavky o sumu 4670 Eur. Dôvodom navýšenia položky 223001 o sumu 4000 Eur sú
príjmy za parkovanie, ktoré sa začalo vyberať od 1. mája tohto roku. Ďalšie navýšenie
príjmovej časti rozpočtu je príjem z refundácie za elektrickú energiu a príjem z prenájmu
pozemku.
Vo výdavkovej časti sa rozpočet prevážne upravuje presunom z položky na položku a
navýšenie výdavkov súvisí s províziou za výber parkovného a výstavbou domu smútku.
Pracovníčka taktiež informovala poslancov OZ o zostatkoch finančných prostriedkov na
účtoch obce.
Celkový rozpočet po úprave:
II. rozpočtové opatrenie
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet
Finančné operácie +
mimorozpoč.
Celkový rozpočet:

Príjmy

Výdavky
111150,50
2563,00
9191,00

108841,50
14063,00
0,00

122904,50

122904,50

Uznesenie č. 63/2021
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. 2/2021 na základe predloženého návrhu
B) u k l a d á
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- zapracovať schválenú zmenu rozpočtu do účtovníctva.
T: do 15.10.2021
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 – Rôzne a diskusia
V tomto bode poslanci vzájomne diskutovali o výbere parkovného, ktoré sa zaviedlo v obci
od 1. mája, o údržbe verejnej zelene a o plánovaných prácach na rozostavanom dome smútku.
Poslanec Ján Bľacha vystúpil s pripomienkou, že je zásadne proti, aby sa príjmy za
parkovanie použili na výstavbu domu smútku. Zdôraznil, že tieto príjmy majú byť použité na
rozvoj turizmu v obci. Následne poslanec Milan Ruňanin podotkol, že je potrebné sa
zamerať aj na propagáciu našej obce, napr. propagácia formou magnetiek. Starosta zdôraznil,
že prioritou je dokončiť stavbu domu smútku.
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 21:00 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:
Michal Zimovčák

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

