
OBEC SEDLICE, Obecný úrad v Sedliciach, 082 43  Sedlice 
 

                                                                                                  V Sedliciach 28.11.2018 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Imrich Krajňák zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

6. decembra 2018 o 18.00 hod (štvrtok) 

v zasadačke obecného úradu 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom miestnej volebnej 

komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

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  

9. Voľba návrhovej komisie 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesenia 

14. Záver 

 

Žiadame Vás, aby ste sa zasadnutia zúčastnili v stanovenom čase a nerušili priebeh rokovania 

neskorým príchodom. 

Novozvolených poslancov žiadame, aby so sebou doniesli preukaz poistenca a vypísaný 

osobný dotazník.   

 

 

 

                                                                                  Imrich Krajňák 

                                                                                                     starosta obce 
 

 



Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 6. decembra 2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: žiaden poslanec 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia:  Marek Joščák, Martin Fiľakovský, Stanislav Guman 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

V úvode ustanovujúceho zasadnutia OcZ odznela štátna hymna.  Súčasný starosta obce 

privítal predsedu miestnej volebnej komisie, prítomných  poslancov, hlavnú kontrolórku obce 

a hostí z radov občanov.  

 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice bol určený Marek Guman. Za overovateľov zápisnice boli 

určení Marek Joščák, Martin Fiľakovský a Stanislav Guman. 

 

K bodu 3: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom miestnej 

volebnej komisie 
Súčasný starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie, p. Antona Timku, aby 

prítomných oboznámil s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 10. novembra 

2018. Poslanci informáciu o výsledku volieb zobrali na vedomie. Súčasný starosta obce vo 

svojom príhovore poblahoželal novozvolenému starostovi obce a poslancom OcZ.  

 

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

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

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

 

K bodu 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Za novozvolených poslancov prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva p. Gabriel 

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

odovzdal osvedčenia o zvolení za poslancov na nasledujúce volebné obdobie. 

 

K bodu 6: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Novozvolený starosta obce, Mgr. Marek Guman, predniesol prítomným slávnostný 

príhovor, ktorý poslanci zobrali na vedomie. Následne prebral vedenie schôdze.  

 

K bodu 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia. Poslanci daný program 

nedoplňovali a jednohlasne ho schválili.  

 

Hlasovanie: Za: 9           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 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.  

 

Hlasovanie: Za: 8           Proti: 0            Zdržal sa: 1 

 

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

a Stanislava Guman. Poslanci daný návrh jednohlasne schválili. 

 

K bodu 10: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o význame a postavení komisií ako 

poradných orgánov OcZ. Obec je zo zákona povinná zriadiť iba jednu komisiu, a to komisiu na 

ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú zástupcovia jednotlivých politických strán a  hnutí   

zastúpených v OcZ.  

     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. 

 

Hlasovanie: Za: 9           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce ďalej predniesol návrh, aby sa znížil počet súčasných komisií, nakoľko 

prax z predchádzajúcich volebných období ukázala, že niektoré komisie nemali náplň práce 

a nezišli sa ani raz. Pripomenul, že komisie môžu byť zriadené aj počas volebného obdobia. Vo 

volebnom období 2014 – 2018 navrhol zriadiť iba nasledovné 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 cestovného ruchu. Poslanci si tento návrh osvojili. Hlasovanie o tom návrhu poslanci 

preniesli na ďalšie zasadnutie OcZ. 

 

K bodu 11: Rôzne 

V bode rôzne predniesol starosta obce nasledovné 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. 

 

 Hlasovanie: Za: 9           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

 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. 

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

Mareka Joščáka. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 

 Hlasovanie: Za: 9           Proti: 0            Zdržal sa: 0 



 

 

 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 zákonnom 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 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku. 

 Harmonogram zasadnutí OcZ na rok 2019 – starosta obce predniesol poslancom OcZ 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 OcZ: 22. 2. 2019 

4. zasadnutie OcZ: 26. 4. 2019 

5. zasadnutie OcZ: 28. 6. 2019 

6. zasadnutie OcZ: 30. 8. 2019 

7. zasadnutie OcZ: 25. 10. 2019 

8. zasadnutie OcZ: 13. 12. 2019 

Najbližšie zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 15. decembra 2018 o 18:00 z dôvodu 

zákonnej povinnosti schváliť rozpočet na rok 2019. Poslanci tento harmonogram zobrali 

na vedomie. 

 Rada školy – novozvolený starosta zastával miesto v Rade školy pri ŽS s MŠ 

v Sedliciach. Tento post ponúkol prítomným poslancom. Poslanci presunuli rokovanie 

o tomto bode na najbližšie zasadnutie OcZ. 

 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 prehlásenie 

o mlčanlivosti v rámci smernice GDPR. Poslanci si po preštudovaní daného prehlásenia 

túto úlohu splnili. 

                    

K bodu 12: Diskusia 

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

a) dĺžke práceneschopnosti obvodného lekára MUDr. Andreja Evina - starosta obce zistí 

tieto informácie a prednesie ich na najbližšom zasadnutí OcZ 

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

zamestnancov OcÚ prostredníctvom strojového aj ručného odpratávania 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 polroka počas platnosti STK. Prevádzkovať autobus v zimnom období 

predstavuje veľké riziko, nakoľko to pre obec nie je hlavná podnikateľská činnosť  

 

 

K bodu 13: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal člen návrhovej komisie Jozef Maďar. Poslanci tento návrh 

jednohlasne schválili. 



 

  Hlasovanie: Za: 9            Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 14: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 

Overovatelia: ........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Z á v e r y   z   r o k o v a n i a 
 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  

v znení neskorších zmien a doplnkov Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach  

dňa 6. decembra 2018 prijíma  
 

UZNESENIE č. 1/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

     a) berie na vedomie          

                                    

1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 

2. Príhovor starostu obce 

3. Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu obce bude poslanec Mgr. 

Marek Joščák 

4. Harmonogram zasadnutí OcZ na rok 2019 

                                            

     b) konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta obce Mgr. Marek Guman zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva  

a) Martin Fiľakovský 

b) Stanislav Guman 

c) Mgr. Marek Joščák 

d) Vratko Kollarčík 

e) Gabriel Kotulič 

f) Imrich Krajňák 

g) Bc. Jozef Maďar 

h) Mgr. Monika Sýkorová, PhD. 

i) Adam Timko     

           zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

3. Voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sú platné 

                                                                                                                                                  

     c) poveruje  

1. Poslanca Imricha Krajňáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

    d) schvaľuje 

1. Členov komisie  na ochranu verejného záujmu v tomto zložení: 

 za nezávislých: Bc. Jozef Maďar 

 za Kresťanskodemokratické hnutie: Martin Fiľakovský 

 za NOVU: Vratko Kollarčík 



 

2. Rokovací poriadok obce Sedlice 

3. Sobášiacich na nasledujúce volebné obdobie:  

 Mgr. Marek Guman, starosta obce  

 Mgr. Marek Joščák, zástupca starostu obce 

4. Sobášiace dni: streda a sobota 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

      starosta obce 

 


