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Milí Sedličania, 

ďakujem vám za prejavenú dôveru. Dôvera znamená zodpovednosť, preto sa budem snažiť viesť našu 

obec zodpovedne a správne. Veľmi ma potešilo, že aj napriek jedinému kandidátovi na starostu ste si 

prišli splniť svoju, ako sa vraví, občiansku povinnosť v relatívne hojnom počte. Všetkých 328 hlasov je 

pre mňa záväzok. Som veľmi rád, že našu obec preberám v dobrej kondícii. Doterajší starosta v nej 

zanechal hlbokú stopu a jasný rukopis. Mojou úlohou bude pokračovať v tejto línii a zveľaďovať našu 

obec po stránke materiálnej aj duchovnej. Samozrejme, na túto úlohu nie som sám. Som veľmi rád, že 

mi v tom budú pomáhať zvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Verím, že spoločnými silami sa 

budeme snažiť o to, aby naša obec bola aj naďalej dynamicky sa rozvíjajúcou samosprávou. Dovoľte mi, 

aby som teraz prezentoval môj volebný program, priority, ktoré by som chcel v nasledujúcom volebnom 

období naplniť. V krátkom časovom horizonte by som chcel začať s prípravou pozemkov na individuálnu 

bytovú výstavbu, aby sa mladí mali kde budovať a aby sa naša obec mohla rozrastať. 

                              (Pokračovanie na ďalšej strane) 

 

 

 

 

 

 

  

II. ČÍSLO NEPREDAJNÉ                                   December 2018 

Ozveny         Sedlíc 
Občasník obce Sedlice 

Šestnásť rokov... 
 

Šestnásť rokov Imrich Krajňák viedol a spravoval našu obec. Dovoľte mi retrospektívne zhrnúť toto pekné 

obdobie. Začalo sa komunálnymi voľbami 6. a 7. decembra v roku 2002, v ktorých bol úspešne zvolený za 

starostu našej obce. Funkcie sa ujal na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve 3. januára 2003. Osvedčenie 

o zvolení si prebral z rúk Milana Petrenčáka, predsedu miestnej volebnej komisie. Z poslaneckého zboru, 

ktorý bol vtedy zvolený, prvé miesto obsadil Milan Chomjak. Po tomto dni nasledovala tvrdá práca. Do úradu 

nastúpil v období, keď našu prácu začínali ovplyvňovať počítače a výpočtová technika. Stála pred ním výzva 

pokoriť túto métu. Pre ľudí v strednom veku to bola určite ťažká úloha. Pre nás mladých naučiť sa ovládať 

počítač bola vec oveľa jednoduchšia, keďže sme s tým vyrastali. No tí starší sa to museli nadrilovať. Ale pán 

starosta túto úlohu zvládol veľmi dobre. Potom nasledovalo 16 rokov poctivej práce. Počas nich svoj mandát 

obhájil ešte trikrát. Vždy s dostatočným náskokom. Jeho poctivá práca sa pretavila do hmotných výsledkov, 

ktoré my Sedličania využívame doteraz.                                                                                (Pokračovanie na s. 2) 
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Významným obdobím bolo aj obdobie eurofondov 

a možnosti čerpania peňazí z Európskej únie. Vec 

to bola dobrá, ale nefungovalo to automaticky, 

peniaze samozrejme nechodili samy. Jednak to 

vyžadovalo veľa tvrdej práce pri príprave každej 

investičnej akcie, veľa administrácie pri 

spracovaní žiadostí, ako aj samotných projektov, 

ale to bola iba polovica úspechu. Druhá polovica 

spočívala v osobnej angažovanosti a húževnatosti 

vedúceho predstaviteľa obce. Bez toho by to nešlo. 

A chvalabohu, v našej obci sa podarilo čerpať 

prostriedky z Európskej únie, možno až 

nadpriemerne v porovnaní s inými obcami. Zo 

štrukturálnych fondov sa realizovali tri veľké 

projekty: rekonštrukcia základnej školy, hasičskej 

stanice a regenerácia centra obce v celkovej 

alokácii finančných prostriedkov vo výške viac 

ako 1,2 mil. eur. Starosta nezastal ani v poslednom 

funkčnom období, v ktorom sa mu, okrem iného, 

podarilo zrekonštruovať všetky miestne 

komunikácie v našej obci. To, čo na našom pánovi 

starostovi obdivujem, je, že za svojho pôsobenia 

nikdy nerozdelil obec na dva súperiace tábory. 

Mohlo by sa zdať, že bola jedna sporná situácia, 

ale ani táto situácia našu obec nerozdelila. Možno 

sa nám aj ťažko predstavuje, čo znamená žiť 

v obci, v ktorej si ľudia nevedia prísť na meno, len 

preto, že podporujú jedného alebo druhého 

kandidáta. Ale v našej obci sa to neudialo a pevne 

dúfam, že ani neudeje. Druhou pozitívnou 

vlastnosťou starostu je to, že sa dokáže pozerať 

krok dopredu. Vyzdvihnem iba jednu vec, a tou je, 

že jeho rozhodnutiu pre profesijnú zmenu 

predchádzala výchova nástupcu. Mal som tú česť, 

že tým nástupcom som mohol byť ja. V poslednom 

volebnom období mi zveril funkciu zástupcu 

starostu obce. Bola to pre mňa dobrá škola života 

a príprava na moje ďalšie pôsobenie. Odovzdal mi 

veľa poznatkov a skúseností, vštepil mi základy 

zmyslu pre dokonalosť, pedantnosť a detaily. Ja 

dúfam, že tieto naučené vedomosti a skúsenosti 

budem ďalej rozvíjať v mne zverenom poslaní. 

Vážený pán starosta, dovoľte mi, aby som sa Vám 

veľmi pekne poďakoval za to, že ste našu obec 

viedli zodpovedne a statočne, a prajem Vám vo 

Vašom ďalšom pracovnom živote minimálne taký 

úspech, aký ste mali pri vedení našej obce. 

                        Z prejavu venovaného Imrichovi Krajňákovi 

 

Máme vytipované vhodné lokality a našou úlohou 

bude majetkovo vysporiadať dané pozemky. Sú to 

pozemky s rozdrobeným vlastníctvom, mnohokrát 

s desiatkami spoluvlastníkov. Chcem poprosiť 

všetkých vlastníkov jednotlivých podielov, ktorí 

budú oslovení, o spoluprácu a spolupatričnosť. 

Nemajme len vidinu zisku. Dané pozemky sú 

v stave, v akom sa nachádzajú, takmer 

nepoužiteľné. Až po ich scelení a vysporiadaní ich 

bude možné riadne užívať. Druhou prioritou je 

vybudovanie pravostranného chodníka pri vstupe 

do našej obce v smere od Suchej Doliny. Všetci 

dobre vieme, že táto tiahla zákruta je mimoriadne 

nebezpečná najmä pre peších, ktorí tadiaľ 

dennodenne prechádzajú. Verím, že táto investícia 

prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v tejto časti obce. 

Treťou investičnou akciou bude položenie 

vhodného spevneného povrchu na poslednej 

miestnej komunikácii v našej obci, ktorá nemá 

asfaltový koberec. Danú ulicu je potrebné najprv 

majetkovo vysporiadať a vyriešiť na nej problém 

s odvedením dažďových vôd. V strednodobom 

horizonte by som chcel pripraviť architektonické 

riešenie rekonštrukcie a prípadne multifunkčného 

využitia budovy kultúrneho domu. Väčšiu či 

menšiu rekonštrukciu si pýtajú aj ďalšie obecné 

budovy. Najmä budova šatní športového klubu či 

budova domu smútku. V dlhodobom časovom 

horizonte samozrejme plánujeme kanalizáciu 

a obecný vodovod. No tieto dve investičné akcie 

obec nezvládne z vlastných finančných 

prostriedkov, a preto sme odkázaní čakať na 

vhodné zdroje financovania z Európskej únie.  

Popri týchto investičných akciách sa budem snažiť 

udržiavať aj oblasť kultúry a spoločenského 

života. Veľmi rád nadviažem na tradíciu štyroch 

etablovaných podujatí v našej obci, a tými sú 

podujatie ku Dňu matiek, posedenie so 

seniormi, odpustová slávnosť a oslava sviatku sv. 

Mikuláša. Samozrejme, priestor budú mať 

akékoľvek iné dobré nápady, či už so zameraním 

kultúrnym, športovým, alebo náučným.  
                                        Mgr. Marek Guman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil 

 

Na fotografii s 

Milanom Majerským, 

predsedom PSK 
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Výpis zo zápisnice 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 6. decembra 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia:  Marek Joščák, Martin Fiľakovský, Stanislav Guman 

   

Bod 1: Otvorenie zasadnutia 

Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Bod 3: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom miestnej 

volebnej komisie.  

     Výsledky volieb oznámil predseda miestnej volebnej komisie Anton Timko. 

Bod 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 
     Novozvolený starosta obce Mgr. Marek Guman prečítal sľub starostu obce a potvrdil ho 

svojím podpisom. Následne mu súčasný starosta odovzdal obecné insígnie a predseda miestnej 

volebnej komisie osvedčenie o zvolení za starostu obce na nadchádzajúce volebné obdobie. 

Bod 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     Za novozvolených poslancov prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva Gabriel 

Kotulič a poslanci ho potvrdili svojimi podpismi. Predseda miestnej volebnej komisie im 

odovzdal osvedčenia o zvolení za poslancov na nasledujúce volebné obdobie. 

Bod 6: Príhovor starostu obce 
     Novozvolený starosta obce Mgr. Marek Guman predniesol prítomným slávnostný príhovor, 

ktorý poslanci zobrali na vedomie. Následne prebral vedenie schôdze.  

Bod 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

     Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia. Poslanci daný program 

nedoplňovali a jednohlasne ho schválili.  

Bod 8: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OcZ v prípadoch podľa § 12, ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.  

     Starosta obce informoval poslancov o potrebe schváliť poverenie pre poslanca, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ v prípadoch podľa § 12 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Starosta obce navrhol poveriť touto úlohou poslanca Imricha Krajňáka. 

Poslanci tento návrh schválili.  

Bod 9: Voľba návrhovej komisie 
     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Fiľakovského, Bc. Jozefa Maďara 

a Stanislava Gumana. Poslanci daný návrh jednohlasne schválili. 

Bod 10: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 
     Za členov Komisie na ochranu verejného záujmu starosta obce navrhol týchto poslancov: 

              – za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH): Martin Fiľakovský, 

              – za NOVA: Vratko Kollarčík, 

              – za nezávislých poslancov: Bc. Jozef Maďar. 

Poslanci tento návrh schválili. 

Vo volebnom období 2018 – 2022 starosta obce navrhol zriadiť tieto komisie: 

                A)  Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, 

                B)  Komisiu pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou. 

Poslanec Marek Joščák navrhol pridať ešte jednu komisiu, a to Komisiu pre výstavbu, rozvoj 

obce a cestovný ruch. Poslanci si tento návrh osvojili. Hlasovanie o tomto návrhu poslanci 

preniesli na ďalšie zasadnutie OcZ. 

Bod 11: Rôzne 

     V bode rôzne predniesol starosta obce tieto skutočnosti: 

 Schválenie rokovacieho poriadku – návrh rokovacieho poriadku bol poslancom OcZ zaslaný 

ako pracovný materiál. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky ani návrhy na zmeny 

a jednohlasne ho schválili. 

 Poverenie zástupcu starostu obce – na volebné obdobie 2018 – 2022 starosta obce určil 

zástupcu starostu obce Sedlice Mgr. Mareka Joščáka. Poslanci dané poverenie zobrali na 

vedomie. 

Martin Fiľakovský 

Marek Joščák 

Gabriel Kotulič 

Vratko Kollarčík 

Poslanci obecného 

zastupisteľstva vo 

volebnom období 

2018 – 2022 

Stanislav Guman 
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 Schválenie druhého sobášiaceho – starosta obce navrhol na túto funkciu poslanca Mgr. 

Mareka Joščáka. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 Plat starostu obce – podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa už plat starostu nemusí každoročne prerokovávať 

v obecnom zastupiteľstve a zároveň sa už nemusí uvádzať jeho výška v zápisnici z rokovania 

OcZ, pokiaľ poslanci OcZ nenavrhnú jeho zvýšenie. Starosta obce bude svoju funkciu vykonávať 

s minimálnym, zákonom stanoveným platom. Minimálny mesačný plat starostu obce je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny 

rok a koeficientu v závislosti od  počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

 Harmonogram zasadnutí OcZ na rok 2019 – starosta obce predniesol poslancom OcZ návrh 

na stanovenie harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2019. Je v ňom zapracovaná dvojmesačná 

frekvencia s pravidlom zvolávania OcZ každý štvrtý piatok v mesiaci o 18:00. Plánované sú tieto 

termíny: 3. zasadnutie: 22.2.2019, 4. zasadnutie: 26.4.2019, 5. zasadnutie: 28.6.2019, 6. 

zasadnutie: 30.8.2019, 7. zasadnutie: 25.10.2019, 8. zasadnutie: 13.12.2019. 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ o najbližších akciách plánovaných obecným 

úradom. Prvou je oslava sviatku svätého Mikuláša a druhou je tradičné podujatie poslanecký 

punč. Oslava sviatku sv. Mikuláša je už technicky zabezpečená (objednané bábkové divadlo, 

urobené balíčky pre deti, zabezpečený Mikuláš). Starosta obce požiadal prítomných poslancov, 

aby sa do najbližšieho zasadnutia OcZ vyjadrili, či sú ochotní obetovať svoj čas na prelome rokov 

na prípravu poslaneckého punču.  
 GDPR – starosta obce informoval poslancov OcZ o povinnosti podpísať vyhlásenie 

o mlčanlivosti v rámci smernice GDPR. Poslanci si po preštudovaní daného vyhlásenia túto úlohu 

splnili. 

Bod 12: Diskusia 

 Poslanec Marek Joščák sa informoval u starostu obce o dvoch náležitostiach: 

      a) o dĺžke práceneschopnosti obvodného lekára MUDr. Andreja Evina a jeho zastupovaní – 

starosta obce zistí tieto informácie a prednesie ich na najbližšom zasadnutí OcZ 

      b) o zabezpečení zimnej údržby – zimná údržba je zabezpečená prostredníctvom technických 

zamestnancov OcÚ strojovým aj ručným odpratávaním snehu 

 starosta obce informoval poslancov OcZ, že po porade so šoférom obecného autobusu sa 

rozhodol, že aj nový autobus bude prevádzkovaný iba v letnom režime, čiže na obdobie pol roka 

počas platnosti STK. Prevádzkovať autobus v zimnom období predstavuje veľké riziko, navyše 

to pre obec nie je hlavná podnikateľská činnosť. 

 

 

Výpis zo zápisnice 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 15. decembra 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia:  Imrich Krajňák, Adam Timko, Monika Sykorová   

Bod 1: Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce skonštatoval, že OcZ je uznášaniaschopné. Prítomných poslancov vyzval na 

prípadné doplnenie programu zasadnutia. Poslanci OcZ nemali k programu žiadne pozmeňujúce 

návrhy. Navrhnutý program bol jednohlasne schválený.  

Bod 2: Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol totožných poslancov, a to Imricha Krajňáka, 

Adama Timka a Moniku Sykorovú. 

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení 
     Starosta obce postupne vyhodnotil všetky body posledného uznesenia s konštatovaním, že boli 

splnené alebo sa priebežne plnia. 

Bod 4: Rozpočtové opatrenia 
     Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie rozpočtové opatrenia č. 4/2018 a               

č. 5/2018 predkladané obcou Sedlice a 4/2018 predkladané ZŠ s MŠ Sedlice. Rozpočtové opatrenie 

č. 4/2018 poslanci zobrali na vedomie, keďže sa do rozpočtu zapracovali účelovo viazané dotácie. 

Rozpočtové opatrenie 5/2018 starosta obce predložil poslancom na schválenie, pretože 

prostredníctvom daného RO sa upravovali jednotlivé položky rozpočtu do skutočného stavu. 

Poslanci ďalej hlasovali aj o rozpočtovom opatrení 4/2018 predkladané ZŠ s MŠ Sedlice, 

Imrich Krajňák 

Jozef Maďar 

Monika Sykorová 

Adam Timko 

Milena Štvartáková, 

kontrolórka obce 
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prostredníctvom ktorého sa upravoval do skutočného stavu rozpočet školy. Obidve RO boli en bloc 

(hromadne) jednohlasne schválené.  

Bod 5: Rozpočet obce na rok 2019 

     Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh rozpočtu na r. 2019. Poslanec Martin Fiľakovský navrhol 

upraviť položku ochrana pred požiarmi (dotácia pre DHZ Sedlice) zo sumy 4 415,- € na sumu 5 000,- € z dôvodu 

prípravy osláv DHZ v r. 2019. Iné zmeny poslanci nenavrhli a rozpočet bol jednohlasne schválený.  

Bod 6: Návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 
     Starosta obce vysvetlil poslancom, že zákon o rozpočtových pravidlách ukladá obci spracovať informatívne rozpočty 

na 2 roky dopredu. Vzhľadom na to, že je ťažké predpokladať príjmy obce viazané na výber daní v štáte, tieto rozpočty 

kopírujú návrh rozpočtu na r. 2019. Poslanci tieto rozpočty zobrali na vedomie. 

Bod 7: Schválenie členov komisií OZ 

     Starosta obce požiadal poverených poslancov o prednesenie ich návrhov obsadenia 3 komisií, na ktorých sa dohodli 

poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí.  

Poslanec Jozef Maďar, poverený zostavením Komisie pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou, navrhol týchto 

členov: Mgr. Marek Joščák, Peter Mihalík, Lenka Šoltésová, Mgr. Mária Šoltésová.  

Poslanec Gabriel Kotulič, poverený zostavením Komisie pre výstavbu, rozvoj obce a cestovný ruch, navrhol týchto 

členov: Vladimír Vavrek, Ivo Štefko. 

Poslanec Adam Timko, poverený zostavením Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, navrhol 

týchto členov: Mgr. Marek Joščák, František Joščák, Jaroslav Kotulič, Vladimír Jakubik.  

     Poslanci zriadenie ďalšej komisie nenavrhli a dané návrhy schválili. 

Bod 8: Štatút obce Sedlice  

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Štatút obce Sedlice. Poslanci nemali k danému návrhu žiadne 

pozmeňujúce návrhy ani otázky a daný Štatút obce Sedlice jednohlasne schválili.  

Bod 9: Poriadok odmeňovania 
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Sedlice. Po krátkej 

rozprave boli tieto zásady schválené v predloženej podobe. 

K bodu 10: Rozdelenie dotácií na r. 2019 
     Starosta obce predložil poslancom OZ sumárnu tabuľku s výškou jednotlivých finančných prostriedkov, o ktoré 

požiadali jednotlivé organizácie pôsobiace v našej obci, v súlade s VZN o dotáciách. Poslanci OZ prešli jednotlivo 

doručené žiadosti a po krátkej diskusii navrhli schváliť tieto príspevky:  

ŠK Sedlice: 11 200,- € v tomto rozdelení:  

     –  futbalový oddiel: 5 900,- € 

     –  stolnotenisový oddiel: 3 600,- € 

     –  posilňovňa: 1 000,- € 

     –  motokros: 700,- € 

MO MS v Sedliciach: 3 100,- € v tomto rozdelení: 

     – FS Sedličan: 2 500,- € 

     – Klub žien: 600,- € 

Farský úrad v Sedliciach: 2 300,- € 

Bod 11: Inventarizačná komisia 
     Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zriadenie Inventarizačnej komisie na r. 2019 v tomto zložení:                               

                                Mária Hrušecká – referentka OcÚ, 

                           Miroslav Šebeš-Onduš – technický pracovník OcÚ, 

                           Imrich Krajňák – poslanec OZ. 

 Návrh bol jednohlasne schválený.  

K bodu 12: Rôzne 

 Starosta obce predložil OZ na schválenie preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúcemu starostovi 

Imrichovi Krajňákovi, ktorú nemohol vyčerpať do konca volebného obdobia. Návrh bol schválený. 

 Člen Komisie na ochranu verejného záujmu Martin Fiľakovský prečítal záverečnú správu zo zasadnutia danej 

komisie, ktorej úlohou bolo prijatie a skontrolovanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. Poslanci danú správu zobrali na vedomie. 

 Starosta obce vyzval poslancov OZ k návrhu na obsadenie voľného miesta v rade školy. Následne svoje miesto, 

z dôvodu pracovnej vyťaženosti, ponúkol aj poslanec Marek Joščák. Starosta obce na tieto uvoľnené miesta navrhol 

poslancov: Moniku Sykorovú a Adama Timka. Návrh bol jednohlasne schválený. 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o plánovaných investičných akciách na r. 2019. Ide o tieto akcie: majetkové 

vysporiadanie a spevnenie miestnej komunikácie k Milošovi Timkovi, č. d. 347, vybudovanie chodníka okolo 

štátnej cesty pri výjazde z obce smerom na Suchú Dolinu, príprava pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. 

V ďalšej časti sa  poslanci OZ venovali príprave osláv Nového roka na priestranstve pred OcÚ.  
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K bodu 13: Diskusia 

 Poslanec Martin Fiľakovský požiadal starostu obce o zabezpečenie plánu poľovačiek miestneho poľovného 

združenia a jeho zverejnenie. Chce tým predísť konfliktom medzi obyvateľmi obce, ktorí vodia svojich psov 

do prírody, a poľovníkmi, ktorí v danej časti chotára poľujú. 

 Poslanec Jozef Maďar navrhol vhodnou propagáciou vplývať na obyvateľov, aby zbytočne nepoužívali zábavnú 

akustickú pyrotechniku v čase mimo prelomu rokov. Akustické a svetelné efekty negatívne vplývajú na zdravie 

človeka a najmä zvierat. 

Doplnený kamerový systém, 5. január. Obec s finančnou pomocou spoločnosti Eurovia – kameňolomy,            

s. r. o., rozšírila kamerový systém pri štátnej ceste. Na začiatku roka pracovníci osadili kameru na stĺpe pri 

autobusovej zastávke na Nižnom konci, v júli ďalšiu kameru neďaleko odbočky na nový cintorín. Kamery majú 

prispieť k bezpečnosti cestnej premávky. 

Snehová brigáda, 4. február. Starosta obce zvolal na ráno brigádu pri odpratávaní snehu z chodníkov v správe 

obce. Samospráva od minulého roka už nedisponuje potrebným množstvom zamestnancov malých obecných 

služieb, a tak starosta v tejto mimoriadnej situácii vyzval na súčinnosť členov hasičského zboru a poslancov 

zastupiteľstva. Brigády sa zúčastnilo 15 mužov. 

Uvítanie detí do života, 18. február. Na radosť rodičov i nám všetkým 

bolo do života obce slávnostne uvítaných 13 detí, ktoré sa narodili v roku 

2017 a začiatkom tohto roka. V atmosfére prijatia sa potom nieslo aj 

spoločné posedenie.  

Týždeň slovenských knižníc, 5. až 9. marec. Pozornosti čitateľov 

neuniklo dobre známe podujatie Týždeň slovenských knižníc, ktoré 

nemení svoj základný cieľ, a to pozitívne zviditeľňovať knižnice ako 

kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho 

spektra aktivít a podujatí.  

Zber papiera, 10. marec. Prvý tohtoročný zber papiera spojený s výmenou za hygienický papier sa uskutočnil 

v marci. Zber je dohodnutý s firmou Sagi, s. r. o., Žilina v intervale raz za tri mesiace. Firma H+EKO, s. r. o., 

Košice zabezpečila v júni a v novembri zvoz nefunkčných 

elektrospotrebičov, ktoré sú určené na recykláciu v zmysle predpisov a 

smerníc EÚ. 

Deň otvorených dverí, 4. máj. Členovia hasičského zboru pripravili pre 

predškolákov deň otvorených dverí. Deti mali možnosť prezrieť si 

priestory hasičskej stanice, vrátane kancelárie a garáže, i samotné 

hasičské vozidlo. Vyskúšali si vybrané disciplíny z hasičského športu a na 

záver ich členovia zboru prekvapili neplánovaným pokropením vodou 

z hasičského dela. 

Rekonštrukcia zastávky, máj 2018. Obec pristúpila k rekonštrukcii 

zastávky autobusu pri poľnohospodárskom družstve. Generálna oprava 

bola poslednou v sérii opráv zastávok; aj túto renováciu vykonala firma Nerez tim.  

Oslava Dňa matiek, 20. máj. Stretnutie sa začalo v parku, v ktorom folkloristi postavili obecný máj, potom 

nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci z umeleckej školy, a program zakončilo posedenie 

v spoločenskej sále obecného úradu. 

Deň detí, 1. jún. Deň detí v spoločnosti seniorov už tretíkrát pripravila materská škola v spolupráci s denným 

stacionárom. Centrom obce sa tak dopoludnia ozývalo výskanie detí, ktoré si na detskom ihrisku zasúťažili 

v spoločnosti seniorov. 

Rekonštrukčné práce, od 20. júna. Stavebná firma C.M.R. Slovakia začala zemné práce pri príprave podložia 

pre parkovacie miesta a rekonštrukciu prístupovej cesty na cintorín. 26. júla prebehlo asfaltovanie cesty 

k rodinnému domu č. 289. 30. a 31. júla pokračovalo asfaltovanie príjazdovej cesty na cintorín a cesty na 

Adzimovej ulici, ktoré dokončili 1. augusta. Na ďalší deň asfaltéri pokračovali v úseku od bytových domov 

popri škole ku križovatke, v rovnaký deň v areáli školy položili asfaltový kryt ihriska.  

Deň rodiny, 24. jún. Program dňa otvorilo predstavenie s názvom Kúzelná fyzika a pokračoval športovými 

atrakciami pre deti aj dospelých a tvorivými dielňami. Deti mohli navštíviť aj nafukovací hrad a nechať sa 

prekvapiť formou tzv. vyťahovačiek. Príjemné popoludnie predčasne ukončilo nepriaznivé počasie, napriek 

tomu možno podujatie hodnotiť ako vydarené. 

Prehľad podujatí a udalostí v obci, január  – december 2018 
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Sviatosť birmovania, 30. jún. Sviatosť prijali tri desiatky birmovancov z rúk košického metropolitného 

arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti ich pripravil duchovný otec 

Mgr. Jozef Kandráč.  

Otvorený Trinity bar, 1. júl. V priestoroch bývalého pohostinstva Espresso Mary, ktoré majiteľka Mária 

Fiľakovská zatvorila na konci marca, otvoril prevádzkovateľ Dušan Ivan zariadenie s názvom Trinity bar. Novú 

prevádzku ocenili predovšetkým mladí ľudia, ktorí tým získali príjemné miesto na trávenie voľného času. 

Územná súťaž DHZ, 8. júl. Územná súťaž hasičov bola určená pre mužov nad 35 rokov a ženám nad 30 rokov. 

Zúčastnili sa jej dve ženské družstvá (zo Sedlíc a Fričoviec) a 13 mužských. V celkovom hodnotení boli 

šikovnejšie ženy z Fričoviec; najúspešnejší boli muži z Hendrichoviec, Sedličania sa umiestnili na 5. mieste. 

Púť seniorov v Levoči, 12. júl. 25 seniorov z našej farnosti, organizačne vedených ružencovým bratstvom, sa 

pripojilo k pútnikom v rámci XXI. ročníka púte seniorov Slovenska. Slávnostnú sv. omšu na Mariánskej hore 

v Levoči celebroval a v homílii sa prihovoril rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. 

Stretnutie ružencového bratstva, 22. júl. Modlitbové stretnutie členiek ružencového bratstva v centre obce 

zorganizovala hlavná horliteľka Miriam Gumanová. Okrem modlitby bol priestor na podelenie sa o duchovné 

zážitky a skúsenosti. Členky ružencového spoločenstva sa porozprávali tiež o problémoch súvisiacich s 

bratstvom, ale aj o aktivitách, ktoré mali v pláne uskutočniť, medzi nimi napríklad účasť veriacich na 

každoročnom celodiecéznom stretnutí v Obišovciach. 

Odpustová slávnosť, 5. august. Priebeh kultúrneho programu k odpustovej slávnosti poznačila od začiatku až 

takmer do konca nepriazeň počasia, a tak organizátori museli program presunúť do kinosály. Na pódiu sa 

predstavil Folklórny súbor Bajerovčan, ľudová rozprávačka Haňa zo Sedlíc a Olympic revival. Pod šírim nebom 

sa mohla uskutočniť až nočná tanečná zábava s DJ Janom.  

Nohejbalový maratón, 24. a 25. august. Nadšenci nohejbalu (s výraznou 

podporou Š. Leščáka, Š. Rimáka a I. Krajňáka) a obec Sedlice pripravili    

športovo-kultúrne    podujatie    s názvom    Nohejbalová    24-hodinovka 

so sprievodným podujatím Nohejbalová vareška. Kým maratón mal 

exhibičný charakter, kulinárska vareška bola súťažná. Bohatým kultúrnym 

programom sprevádzal moderátor Štefan Skrúcaný. 

Púť farníkov do Poľska, 18. október. Ružencové bratstvo zorganizovalo 

púť do poľského mesta Zakopané a ružencovej záhrady v Ludzmierzi. 20 

farníkov sprevádzal a duchovne viedol pán farár Jozef Kandráč. 

Októbrové stretnutie seniorov, 28. október. Spoločné posedenie dôchodcov pri prestretom stole vedenie obce 

v tomto roku zorganizovalo v októbri, ktorý je známy aj ako mesiac úcty k starším. Stretnutiu predchádzal 

koncert populárnej, vážnej a filmovej hudby v interpretácii hudobného telesa Campagnoli kvarteto. Obec ho 

pripravila v spolupráci s občianskym združením Prešovská gotika a bol spojený s finančnou zbierkou na 

rekonštrukciu organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.  

Slávnostné ukončenie volebného obdobia, 9. november. Na slávnostné posedenie na záver volebného 

obdobia pozval dosluhujúci starosta Imrich Krajňák poslancov, zamestnancov obecného úradu a hostí, ktorým 

sa poďakoval za spoluprácu a osobne im odovzdal darčekové predmety. Stretnutie sa nieslo v príjemnom duchu 

starostovho príhovoru i príhovoru jeho zástupcu, v ktorom zhrnul končiace sa 16-ročné pôsobenie starostu obce. 

Komunálne voľby, 10. november. Z celkového počtu 817 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 387 

(volebná účasť 47,37 %). Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva bol 375 a pre voľby starostu obce 328. Zvolených bolo 9 poslancov a starosta. 

Śedľicka tancovačka, 17. november. 4. ročník tancovačky spájala téma oblečenia v štýle 60. rokov. Kto prišiel 

takto oblečený, získal jeden tombolový lístok zadarmo. O zábavu sa postarala Hudobná skupina S3, 

o občerstvenie organizátorky a aj samotní účastníci v duchu hesla: kto si čo 

prinesie, to si aj zje.  

Posvätenie adventného venca, 2. december. Vedenie obce spolu so 

správcom farnosti Jozefom Kandráčom, ktorému týmto úprimne ďakujeme, 

vyjadrilo požehnaním venca presvedčenie, že adventné obdobie netreba 

preskočiť a že Vianoce je dobré očakávať v modlitbe pri svetle sviečok, 

ktoré postupne zažíname na adventnom venci. Rozsvietenie vianočnej 

výzdoby preto obec ponechala až na záver adventu. 

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, 6. december. Po otvorení 

zasadnutia a oznámení výsledkov volieb zložil sľub novozvolený starosta, 

ktorý zároveň prevzal z rúk Imricha Krajňáka insígnie, po ňom sľub zložili aj poslanci obecného zastupiteľstva. 
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Starosta Mgr. Marek Guman vystúpil s inauguračným prejavom, v ktorom predstavil svoje priority. Zasadnutie 

potom pokračovalo obvyklým spôsobom podľa schváleného programu.  

Mikulášsky večer, 8. december. Každoročná oslava sviatku sv. Mikuláša má tradíciu aj v Sedliciach, a tie ju 

neporušili ani v tomto roku. Mikulášsky podvečer otvorilo vystúpenie bábkového divadla Babadlo z Prešova 

a zakončilo ho tradičné rozdávanie balíčkov. 

Vianočná akadémia (pred)školákov, 20. a 21. december. Pred vianočnými sviatkami nechýbalo vystúpenie 

predškolákov a o deň neskôr aj školákov pre rodičov a hostí. 

Dobrá novina, 25. december. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšmi 

ohlasujú radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné 

dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj výchova k 

solidarite. 

Štefanská zábava, 26. december. Stálym kultúrnym podujatím v obci je Štefanská zábava. Pripravuje ju 

Folklórny súbor Sedličan pod organizátorskou hlavičkou Mareka Joščáka. V tomto roku si účasť naplánovalo 

105 záujemcov. O ich zábavu sa postarala Hudobná skupina S3. 

Jašľičkovaňe a koľedovaňe, 30. december. V čase vydania novín sa Folklórny súbor Sedličan pripravoval na 

vystúpenie s vianočným programom, v ktorom inscenuje betlehemskú udalosť pri jasličkách a spevom 

prednesie známe i menej známe vianočné piesne. 

Silvester 2018, 31. december. Na záverečné hodiny roka sa pripravujú aj poslanci a starosta, ktorí pozývajú 

predovšetkým na silvestrovskú kapustnicu a novoročný ohňostroj.                                                                   

Ako budúci starosta som mal česť zúčastniť sa na tohtoročnej Sedlickej tancovačke, ktorú už po štvrtý raz 

zorganizoval Klub žien v našej obci. Priznám sa, nie som tanečný lev a podobné akcie často nevyhľadávam, 

ale táto akcia ma milo prekvapila. Klub žien si to jednoducho nastavil tak, aby sa každý cítil dobre. Podstata 

je v tom, že to nie je ples, nie je potrebné nóbl oblečenie. Je to klasická dedinská tancovačka, veselica, na ktorú 

môžete prísť oblečení neformálne, tak ako to vyhovuje Vám. Ideálne je, ak sa oblečiete v rámci témy 

tancovačky. Tohtoročnou témou boli šesťdesiate roky. Spočiatku som nechápal, prečo mali viacerí muži 

hrebeň v zadnom vrecku nohavíc, ale vysvetlili mi, že to bola samozrejmosť tej doby. Niektorí muži 

s nagélovanými vlasmi a trakmi vyzerali ako vystrihnutí z módneho časopisu z roku 1964. V rámci kultúrneho 

programu členky Klubu žien pripravili pomocou videodokrútky ich predstavu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, v ktorom predniesli svoje návrhy. Citujem: „Vedieme domácnosť celý život, obec nie je 

problém“. Každý jeden návrh má hlbokú myšlienku, veď posúďte sami: 

 

 Pre zľepšeňe životneho prostreďja navrhujem vibudovac umeli kanal na večerne vipušťaňe splaškoch 

našich vzornich spoluobčanoch. (Anna Martonová, členka Klubu žien) 

 Ja navrhujem zrjadzic SHD – Sedlicku hromadnu dopravu, žebi nas zvažala ku autobusom i do koscela. 

(Erika Fedorová, členka Klubu žien) 

 Ja chcem zrjadzic na našim JRD masažni salon, žebi našo ženi maľi dze robic a chlopi dze chodzic. 

(Mária Dubecká, členka Klubu žien) 

 Ja navrhujem postavic lanovku na Kamenu a nazad. Je to chraňena oblasc, ňebudzem sebe po ňej čapac. 

Budzem sebe na ňu kukac z verchu. (Anna Timková, členka Klubu žien) 

 Ja navrhujem zrjadzic wellnes pre našich športovcoch, bo sebe isto zasluža za tote vikoni, co podavaju, 

a tam śe určiťe šicke stretňu. (Marcela Dzurendová, členka Klubu žien) 

 Ja tu chcem zrjadzic verejne zachodi. Možno tam budu chodzic aj kuni, bo mam fšadzi nasrate. 

Rozožjeraju mi kabli na motoru a žeru moju novu strechu. (Anastázia Stachurová, členka Klubu žien) 

 Ja navrhujem v Śedľicoch zrjadzic zologicku zahradu, žebi śe tu zvišel turisticki ruch. Zaklad už mame: 

kuri, huši, kački i mački, popripadze možeme tam vistavovac i našich chlopoch, ktore ked śe opiju, vipatraju 

jak śviňe. (Zuzana Lovasková, členka Klubu žien) 

 Ja navrhujem zakupic džipijeska. Každemu chlopovi poviňe šturic do kešeňi, ked idze z karčmi domu. 

Aľe bez teho prepočitavam. Ja mu to šicko prepočitam doma. (Mirka Gumanová, členka Klubu žien) 

Sedlická tancovačka 
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 Mame tu obvoďaka aj zubarku, aľe ňebulo bi od veci, žebi sme tu docahľi aj psichijatra, bo z daktorima 

ľudzami tu na ňevitrimaňe. (Margita Harčárová, členka Klubu žien) 

 Ja chcem zakuski, ja chcem v Trinity zakuski. Pivo mi ňestači, chcem bic tučna, chcem zakuski. (Iveta 

Kotuličová, vedúca Klubu žien) 

 Starostovi chcem navrhnuc, žebi zrušel hodzinu ťelesnej vichovi f škoľe. Dzeci tam ľen hulakaju, 

hulakaju a kriča. A ja ňemožem vipic kavu, ja ňemam vobec kľud. (Pavlína Ivanová, členka Klubu žien) 

 Ja tu nič ňebudzem meňic, bo ja idzem bivac do veľkomesta Sucha Doľina, a vi sebe šicke na hlavi 

poskakajce. (Juliana Petrenčáková, členka klubu žien) 

 No to šicko šumne, Cecilki, aľe treba nam peňeži. Čiže ja navrhujem zdaňic navrhovane navrhi. Tu ňet 

o čim diskutovac. (Katarína Timková, členka Klubu žien) 

 Dobre, Cecilki. Šicke s tim suhlašime a našu schodzu ukončime, jak je u nas zvikom – štamperľikom. 

Všetkých, ktorí majú záujem vidieť spomínanú videodokrútku v origináli, pozývame na spoločnú oslavu 

Silvestra a Nového roka pred obecným úradom. Tešíme sa na Vás 31. decembra od 23:00. Podávať sa bude 

kapustnica a čaká Vás spoločný ohňostroj, videoprojekcia a dobrá hudba. Plagát nájdete na zadnej strane. 

 

 

Zomrelí v roku 2018: 

† Jozef Timko 

† Mária Timková 

† Imrich Dubecký 

† Margita Jurčáková 

† Sabína Jakubišinová 

† Pavla Lyzáková 

Narodení v roku 2018: 

♠ Benjamín Šoltés 

♠ Tomáš Gallík 

♠ Matias Šoltis 

♠ Juraj Kunák 

♠ Štefan Joščák 

♠ Liana Kuchariková 

♠ Daniel Karoli 

Zosobášení v roku 2018: 

♥ Jozef Joščák a Adriana Drutarovská 

♥ Dominik Fedor a Zuzana Piešťanská 

♥ Lukáš Kucharik a Natália Mruzová 

♥ Ľubomír Jarušinský a Františka Hedvigová 

♥ Róbert Vrábel a Soňa Chomjaková 

♥ Marek Pigula a Lenka Makarová 

♥ Martin Krajňák a Romana Váhovská 

♥ Vladimír Jakubik a Veronika Kontrošová 

♥ Štefan Rusnák a Lucia Svatová 
 

Spoločenská kronika 

So zábavnou pyrotechnikou OHĽADUPLNE a rozumne 

 
K oslave konca starého roka a začiatku nového isto patrí aj zábavná 

pyrotechnika. Tú by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín: ohňostroje 

a petardy. A práve druhá skupina spôsobuje veľký problém. Petardy svojou 

hlučnosťou vedia znepríjemniť život nielen nám, ale najmä zvieratám. Azda 

každý zažil pocit obrovského preľaknutia sa z odpálenej petardy. Tieto silné 

zvukové efekty sú veľmi škodlivé pre ľudský aj zvierací organizmus. Preto 

by sme chceli požiadať všetkých obyvateľov našej obce, aby dali prednosť 

ohňostrojom pred petardami. Ohňostroj vytvorí pekný svetelný efekt, 

ktorým potešíte nielen seba, ale aj ostatných obyvateľov, ktorí majú to 

šťastie a zhliadnu Váš ohňostroj. Ja osobne sa teším a schvaľujem, ak sa 

ohňostroj rozhodnete odpáliť aj v podvečer na Silvestra alebo na Nový rok. 

Vtedy z neho majú radosť aj deti, ktoré prelom rokov prespia. Zároveň 

dôrazne vyzývame o dodržiavanie zákona č. 58/2014 o výbušninách, ktorý 

v § 53 hovorí, že používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno 

len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka. Veríme, že tento rok nás nebudú 

vyrušovať ohlušujúce petardy už tri dni pred Silvestrom a tri dni po ňom. 

 

Zverejnenie plánu 

poľovačiek 
 

Po dohode s miestnym 

Poľovným združením 

Sopotnica bude obec 

zverejňovať plán 

poľovačiek v snahe predísť 

stretom poľovníkov 

a občanov pohybujúcich sa 

v poľovných revíroch. 

Cieľom je dosiahnuť nielen 

bezpečnosť občanov 

(turistov, majiteľov a ich 

psov a pod.), ale aj 

bezpečné podmienky lovu 

pre samotných 

poľovníkov. Plán bude 

zverejnený na vývesnej 

tabuli v centre obce. 
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V tomto príspevku prinášame prehľad služieb, ktoré ponúka obecný úrad, jednotlivé organizácie pôsobiace pri 

obecnom úrade, základná škola v spolupráci s obcou a samostatné podnikateľské subjekty. Cieľom príspevku 

je teda zosumarizovať, čo umožňujú Sedlice svojim občanom z pohľadu občianskej vybavenosti a služieb. 

Fakty obsiahnuté v príspevku zrejme nebudú úplne nové, avšak záujemcom o služby môžu byť informácie 

užitočné. Prevádzkový čas, úradné, ordinačné a otváracie hodiny všetkých (relevantných) subjektov uvádzame 

na internetovom sídle obce www.sedlice.sk v sekcii Služby. 

Obecný úrad vybavuje všetky náležitosti úradného charakteru prostredníctvom starostu obce, interných 

referentiek a matričnej referentky, vybavuje tiež služby v rámci Integrovaného obslužného miesta občana 

(IOMO), a to výpis z katastra nehnuteľností, obchodného registra a registra trestov (aktuálne poplatky nájdete 

na internete, rovnako ako ďalšie najbežnejšie správne poplatky, predovšetkým za osvedčenie podpisu, odpis 

listiny a rôzne potvrdenia). Obecný úrad ďalej ponúka na požičanie kempingové súpravy (1,70 €/1 

súprava/deň), stan (3 x 6 m; 1,70 €/ks/deň), malý elektrický drvič konárov (1,70 €/ks/deň), prenosné pódium 

(pre obce Mikroregiónu Čierna hora 100,00 €, pre ostatné obce 200,00 € s možnosťou montáže pódia v sume 

33,00 €), miešačku (4,00 €/deň), multikáru (na prevoz nákladov do 2 ton) a autobus (kapacita 25 miest, 0,85 

€/km). V prípade potreby alebo záujmu ponúka vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase, a to nasledovne: 

relácia pre jubilantov (1,00 €; pre jubilantov nad 70 rokov bez poplatku), oznam o rozvoze tovaru v obci (3,00 

€), ostatné vyhlásenia (5,50 €). Službu kopírovania tlačených dokumentov (lekárske správy a pod.) úrad 

odporúča využiť v predajni Kvety a darčeky Ivety Kotuličovej.  

Obecný úrad umožňuje prenajať si spoločenskú sálu, kinosálu a zasadaciu miestnosť, ktoré je možné využiť 

na rodinné oslavy, svadby, výročné schôdze, plesy a pod. (tanečná zábava, diskotéka 33 €, pre organizácie 

a súkromných podnikateľov 13,40 €/hod.). Cenník prenájmu týchto priestorov je rozdielny pre občanov 

s trvalým pobytom (TP) v obci a bez trvalého pobytu. Usporiadanie svadby stojí 23,30 € (pre občanov bez TP 

46,50 €), rodinných osláv 16,60 € (23,30 €) a karu 6,70 € (10,00 €). Spoločenská sála má kapacitu 150 miest, 

avšak pri potrebe zachovania tanečného parketu je jej kapacita cca 100 miest; kapacita kinosály (s pódiom) je 

156 miest na sedenie. Obec v týchto priestoroch organizuje svoje pravidelné kultúrne podujatia, ako sú oslava 

sviatku Dňa matiek, Svätého Mikuláša a posedenie s dôchodcami. Príležitostne sa v nich organizujú aj iné 

podujatia. K spoločenskej sále patrí kuchyňa, ktorej prenájom sa tiež líši v závislosti od trvalého pobytu. Cena 

za plyn a elektrickú energiu sa účtuje jednotne a odvíja sa od skutočnej spotreby. Občania s TP za prenájom 

kuchyne na rodinné oslavy zaplatia 5,00 € (občania bez TP 13,40 €), na svadbu 16,50 € (33,00 €) a na kar 10,00 

€ (12,00 €). Rodinné oslavy možno uskutočniť aj v spoločenskej miestnosti hasičskej stanice, ktorej kapacita 

je 40 miest. Hasičská stanica disponuje vlastnou kuchyňou a odpočinkovou miestnosťou so 6 posteľami 

(ďalšie ubytovacie možnosti ponúka základná škola, avšak tie sú improvizované). Podmienky súvisiace 

s využívaním kuchyne a miestnosti na oddych je možné dohodnúť u predsedu DHZ.  

V budove obecného úradu funguje obecná knižnica, ktorá je prístupná čitateľom celoročne (v súčasnosti od 

utorka do piatka). Výška zápisného je 2,00 € na jeden kalendárny rok pre dospelých a 1,00 € pre deti. V marci 

počas Týždňa slovenských knižníc je možné zaregistrovať sa zadarmo a vrátiť knihy, ktorým uplynul výpožičný 

čas, bez sankčného poplatku (v ostatných prípadoch sa uplatňuje cenník za upomienky: 1. upomienka 0,70 €, 2. 

upomienka 1,40 € a 3. upomienka 2,00 €). 

V monolite budov je situovaný kultúrny dom (s kinosálou), v druhej časti funguje denný stacionár pre 

seniorov, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Liri z Petrovian. Nových členov stacionár prijíma na 

základe interných zákonne stanovených podmienok. V priestoroch nad stacionárom sú dve miestnosti 

komunitného centra, ktoré sú k dispozícii na stretávanie sa záujmovým spoločenstvám. Zamýšľané aktivity 

v tomto centre je potrebné ohlásiť obecnému úradu, ktorý umožní vstup do priestorov vybavených základným 

sociálnym zariadením. V tretej časti sídli zdravotné stredisko s ambulanciou praktického lekára MUDr. 

Andreja Evina a zubná ambulancia MUDr. Danky Kopanevovej, ďalej pobočka Slovenskej pošty, prevádzka 

kaderníctva a kozmetiky. Príspevkovými organizáciami obecného úradu sú Folklórny súbor Sedličan, ktorý 

svoju činnosť vyvíja pod záštitou Miestneho odboru Matice slovenskej (súbor pre občanov ponúka možnosť 

objednať si kratšie či dlhšie vystúpenie na rodinné posedenie alebo oslavu a v ponuke má aj svadobné čepčenie), 

a Klub žien (záujem pridať sa k folkloristom a do klubu je možné nahlásiť u vedúcich alebo ktorémukoľvek 

členovi; kontaktné údaje sú dostupné na internete). 

V zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy svoju aktivitu vykonávajú základná a materská škola. Pri základnej 

škole funguje okrem iných telocvičňa a jedáleň. Školská jedáleň poskytuje obedy školským stravníkom. 

Telocvičňa, a tiež sauna, je dostupná aj verejnosti, a to po dohode s riaditeľom školy Mgr. Štefanom Rimákom, 

Služby v obci 
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ktorý poskytne informácie o ich sprístupnení (kontakt je dostupný na internetovej stránke školy). Svoje športové 

aktivity v telocvični uskutočňuje Stolnotenisový oddiel Športového klubu Sedlice (predseda Mgr. Rastislav 

Kotulič), ktorý v pravidelnom intervale usporadúva stolnotenisové zápasy. Na sledovaní a diváckej podpore 

zápasov sa môže zúčastňovať aj verejnosť, podobne ako pri zápasoch Futbalového oddielu, ktorý má však 

vlastné priestory (budova so šatňami) a ihrisko. Futbalový oddiel (predseda Stanislav Guman) tvoria dve 

mužstvá – dospelí (hrajúci VIII. ligu) a žiaci (hrajúci 4. ligu). Prípadné otázky možno adresovať predsedom 

oboch oddielov (kontakty na internete). V telocvični školy funguje posilňovňa, ktorú možno navštíviť za 

poplatok 1 €/hod., kľúče sú dostupné u Gabriela Kotuliča (č. domu 77). Areál školského dvora ponúka možnosť 

využiť nové asfaltové ihrisko a ihrisko pre deti. Ďalšie ihriská pre deti sa nachádzajú pri bytových domoch, 

na Bajerovskej ulici a v centre obce, kde je zároveň k dispozícii streetworkoutové ihrisko (fitnes park) so 

šiestimi trenažérmi. Z podmienok využívania ihrísk pre deti je relevantná najmä podmienka veku (deti do 12 

rokov). Ihriská možno využívať bez časového obmedzenia. 

Centrum voľného času pri základnej škole ponúka na výber spomedzi rozmanitých krúžkov (Futbalový, 

Hasičský, Keramika, Konverzácie v angličtine, Kvety a záhrada, Modelársky, Novinársky, Pečieme – varíme, 

Počítačový, Spevácky, Stolnotenisový, Šikovné ruky, Tkanie na krosnách, Výrobky z prútia a drôtu, Výtvarný, 

Zábavná slovenčina), sedlická pobočka SZUŠ DAMA tri odbory (tanečný, spevácky a hudobný). 

V Sedliciach pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor obce. Jeho členovia sa riadia podľa rozpisu pohotovosti, 

vykonávajú preventívnu činnosť, poskytujú občanom materiálno-technickú pomoc a zapájajú sa do 

regionálnych súťaží hasičského športu. Záujemcovia o členstvo v zbore sa môžu prihlásiť u predsedu Martina 

Fiľakovského.   

Obec Sedlice spravuje miestne cintoríny a dom nádeje, v ktorom sa nachádza chladiarenské zariadenie. 

S pozostalými obec uzatvára nájomné zmluvy o prenájme hrobových miest podľa aktuálneho cenníka 

(dostupného na internete). 

V obci pôsobí viacero podnikateľských subjektov: Lekáreň Sedfarm, COOP Jednota, Potraviny Konzum, 

Potraviny E. Fedorovej, Kvety a darčeky, Maltepo – predajňa farieb a lakov, Železiarstvo, domáce potreby, 

elektro a stavebniny, Trinity bar, Pohostinstvo, NEREZ TIM, PDP Sedlice, EUROVIA – kameňolomy 

a kameňolom VSK MINERAL. 

Ako dokladá ponúknutý prehľad, našu obec môžeme považovať za multifunkčnú. V maximálnej miere sa snaží 

vytvárať pre svojich občanov priestor na naplnenie ich kultúrnych, sociálnych a materiálnych potrieb, ako aj na 

zapojenie sa do verejného života. 

 

  
FS Sedličan Vás srdečne pozýva na 

JAŠLIČKOVAŇE 

A KOĽEDOVAŇE 

(vianočné zvykoslovie) 

Tešíme sa na Vás  

v nedeľu 30. decembra 2018 o 16:00 

v kinosále obecného úradu. 

Vstupné dobrovoľné. 

Zároveň Vám ponúkame možnosť zakúpiť si CD nosič 

Folkórneho súboru Sedličan v cene 5 eur, buď na tomto 

podujatí, alebo celoročne na adrese Sedlice, č. d. 71. 
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