
Zápisnica
z II.  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce NOVÁ SEDLICA
konaného 18.07.2022

Prítomný:                   Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci :    Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, Milan Harkot
Ospravedlnení:          Milan Ruňanin, Ján Bľacha
                                    

Program:                                    

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Nová Sedlica a počtu poslancov na nové funkčné obdobie 2022-2026
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nová Sedlica na volebné 
        obdobie 2022-2026
5. Rôzne a diskusia
6. Návrh na schválenie uznesení a záver. 

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce pán Vasiľ Dinič. V úvode privítal poslancov
OZ.  Po  prečítaní  programu  vyzval  prítomných  poslancov  k  jeho  doplneniu,  príp.
pripomienkovaniu. Program bol bez pripomienok schválený. 

Uznesenie č. 87/2022

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) schvaľuje 

            program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov. 

B) určuje 

zapisovateľa: Michal Zimovčák
overovateľov zápisnice: Milan Harkot, Miroslav Fedoráš

Hlasovanie:                     za:                        3     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot/                                                
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  2    /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/
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K     bodu  3.    Návrh  na  určenie  volebných  obvodov  pre  voľby  poslancov  obecného
zastupiteľstva obce Nová Sedlica a počtu poslancov na nové funkčné obdobie 2022-2026

Starosta  obce  predložil  poslancom  OZ  návrh  na  určenie  volebných  obvodov  a  počtu
poslancov na nové funkčné obdobie 2022 -2026.  Dodal, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v znení  zmien a doplnkov,  obecnému zastupiteľstvu je
vyhradené  určiť  pred  voľbami  počet  poslancov  na  celé  volebné  obdobie.  Ďalej  ich
informoval, že počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov. Keďže obec Nová
Sedlica patrí do kategórie obcí do 500 obyvateľov, je možné navrhnút počet poslancov 3 až 5.
Starosta navrhol na volebné obdobie v rokoch 2022-2026 päť poslancov. Taktiež citoval § 166
zákona  č.  180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o voľbách)  v obci, v ktorej sa má
zvoliť  12 alebo menej  poslancov obecného zastupiteľstva,  sa môže utvoriť  jeden volebný
obvod. Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie. 

Uznesenie č. 88/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica v zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a  v súlade s ustanoveniami § 166 ods.  4
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o voľbách)

u r č u j e  

 pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Nová Sedlica na funkčné 
obdobie 2022 -2026  jeden volebný obvod,

 počet poslancov Obce Nová Sedlica v novom volebnom období 2022-2026 päť
poslancov – 5. 

Hlasovanie:                     za:                        3     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot/                                                
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  2    /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/

K     bodu č. 4   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nová Sedlica na 
volebné obdobie 2022-2026
   
Návrh sa predkladá z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia 2018 - 2022 starostu Obce
Nová  Sedlica.  V  zmysle  rozhodnutia  predsedu  Národnej  rady  SR  sa  voľby  do  orgánov
samosprávy obcí uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. . 
     V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení): 
(4) Obecné  zastupiteľstvo  rozhoduje  o  základných  otázkach  života  obce,  najmä  je  mu
vyhradené i) určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu
funkcie  starostu;  zmeniť  počas  funkčného obdobia  na  návrh  starostu  rozsah výkonu  jeho
funkcie.Voľby do orgánov samosprávy obcí upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu  volebného  práva  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších
predpisov (zákon o voľbách). V ust. § 166 je určené: 
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Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 
     Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, s prihliadnutím na počet obyvateľov
obce Nová Sedlica, ako aj na rozsah činností, ktoré starosta obce zabezpečuje, Obecný úrad v
Novej  Sedlici  navrhuje  určiť  rozsah  výkonu funkcie  starostu  Obce Nová Sedlica  na  celé
funkčné obdobie 2022 - 2026 v celom rozsahu, t.j. na plný úväzok. 

Uznesenie č. 89/2022

 Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

u r č u j e  

– rozsah výkonu funkcie starostu Obce Nová Sedlica na funkčné obdobie   2022-2026 

v celom rozsahu, t. j. na plný úväzok.

Hlasovanie:                     za:                        3     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot/                                                
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  2    /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/

K bodu č. 5 Rôzne

Starosta  obce  poďakoval  poslancom  za  organizáciu  festivalu.  Zároveň  ich  informoval  o
plánovanom taktickou protipovodňovom cvičení hasičov, ktoré sa má konať 19.7.2022 v obci
Nová Sedlica. Dodal, že organizátorom tohto cvičenia je ORHaZZ Humenné a obec zabezpečí
občerstvenie a obed /guľáš/ pre zúčastnených DHZO. 

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 17:30 hod.
  
Hlasovanie:                     za:                        3     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,
                                                                               Milan Harkot/                                                
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  2    /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/

Zapísal: Michal Zimovčák

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

Overovatelia:

Milan Harkot     ........................................       Miroslav Fedoráš   ...............................
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