
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 6.12.2018 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Mgr. Marek Guman zvoláva 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

uskutoční dňa  

 

 

15. decembra 2018 (sobota) o 18.00 hod  

v kancelárií starostu obce. 

 

Program:  

 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie  

5. Rozpočet obce na rok 2019 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a 2021 

7. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

8. Štatút obce Sedlice 

9. Poriadok odmeňovania 

10. Rozdelenie dotácií na rok 2019 

11. Inventarizačná komisia 

12. Rôzne  

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 



Z Á P I S N I C A 
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 Sýkorová 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

V úvode zasadnutia OcZ starosta obce privítal prítomných poslancov a hlavnú 

kontrolórku obce. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Prítomných poslancov vyzval na 

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

návrhy. Navrhnutý program bol jednohlasne schválený.  

 

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

 

Zároveň určil za zapisovateľa seba a za overovateľov zápisnice určil poslancov: Imricha 

Krajňáka, Adama Timku a Moniku Sykorovú. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Adama Timku a Moniku Sykorovú. 

 

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

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce postupne vyhodnotil všetky body posledného uznesenia s konštatovaním, 

že boli splnené alebo sa priebežne plnia. Následne odpovedal na interpeláciu poslanca Mareka 

Joščáka ohľadom zabezpečenia prevádzky obvodnej ambulancie MUDr. Andreja Evina, do 

skončenia jeho dlhodobej PN. Poslanci nemali k danému bodu žiadne ďalšie otázky a kontrolu 

plnenia uznesení zobrali na vedomie. 

 

K bodu 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 

opatrenia č. 4/2018 poslanci zobrali na vedomie, nakoľko sa do rozpočtu zapracovali účelovo 

viazané dotácie. Rozpočtové opatrenie 5/2018 starosta obce predložil poslancom na schválenie, 

nakoľko 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, 

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

bloc (hromadne) jednohlasne schválené.  

 

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

 

K bodu 5: Rozpočet obce na rok 2019 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh rozpočtu na r. 2019. Daný 

návrh bol podľa ustanovení zákona zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Zároveň ho 

poslanci OZ obdržali mailom ako pracovný materiál. Poslanec Martin Fiľakovský navrhol 

upraviť položku ochrana pred požiarmi (dotácia pre DHZ Sedlice) zo sumy 4415.- € na sumu 



5000,- € z dôvodu prípravy osláv DHZ v r. 2019. Iné zmeny poslanci nenavrhli a rozpočet bol 

jednohlasne schválený.  

 

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

 

K bodu 6: Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a 2021 
Starosta obce vysvetlil poslancom, že zákon o rozpočtových pravidlách ukladá obci 

spracovať informatívne rozpočty na 2 roky dopredu. Nakoľko 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. 

 

K bodu 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: Marek Joščák, Peter Mihalík, Lenka 

Šoltésová, 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: Marek Joščák, František Joščák, Jaroslav Kotulič, 

Vladimír Jakubík.  

Poslanci zriadenie ďalšej komisie nenavrhli. Starosta obce navrhol, aby poverení poslanci 

zostavením jednotlivých komisii sa stali ich predsedami. Následne dal hlasovať za predložené 

zloženie jednotlivých komisii podľa znenia návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach zriaďuje zriaďuje komisie pri obecnom zastupiteľstva 

v Sedliciach nasledovne: 

a) Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

predseda: Adam Timko 

členovia: Mgr. Marek Joščák, František Joščák, Jaroslav Kotulič, Vladimír Jakubík 

b) Komisiu pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou 

predseda: Bc. Jozef Maďar 

členovia: Mgr. Marek Joščák, Peter Mihálik, Lenka Šoltésová, Mgr. Mária Šoltésová 

c) Komisiu pre výstavbu, rozvoj obce a cestovný ruch 

predseda: Gabriel Kotulič 

členovia: Vladimír Vavrek, Ivo Štefko 

 

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

 

K bodu 8: Štatút obce Sedlice  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Štatút obce Sedlice. Daný návrh 

štatútu bol poslancom  zaslaný mailom na preštudovanie. Poslanci nemali k danému návrhu 

žiadne pozmeňujúce návrhy ani otázky a daný štatút obce Sedlice jednohlasne schválili.  

 

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

 

K bodu  9:  Poriadok odmeňovania 



Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie dokument s názvom „Zásady 

odmeňovania poslancov OZ obce Sedlice“. Daný dokument mali tiež poslanci OZ zaslaný 

mailom na preštudovanie. Po krátkej rozprave boli tieto zásady schválené v predloženej  podobe. 

 

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

 

K bodu 10: Rozdelenie dotácii 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 nasledovnom  rozdelení:  

     -  futbalový oddiel: 5 900,- € 

     -  stolnotenisový oddiel: 3 600,- € 

     -  posilňovňa: 1 000,- € 

     -  motokros: 700,- € 

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

     - FS Sedličan: 2 500,- € 

     - Klub žien: 600,- € 

Farský úrad v Sedliciach: 2 300,- € 

 

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 

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

 

K bodu 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.  

 

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

 

K bodu 12: Rôzne 

      

 Starosta obce predložil OZ na schválenie preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

predchádzajúcemu starostovi Imrichovi Krajňákovi vo výške 12,5 dňa, ktorú nemohol 

vyčerpať do konca volebného obdobia. Návrh bol schválený. 

 

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

 

 Člen komisie na ochranu verejného záujmu p. 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. 

 

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

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o plánovaných investičných akciách na r. 2019. 

Jedná sa 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 roku na námestí pred OcÚ. K tomuto 

podujatiu bude zvolané pracovné stretnutie, na ktorom si rozdelia jednotlivé úlohy.   

 

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 venčia svojich psov v prírode a poľovníkmi, ktorí v danej časti 

chotára poľujú. 

 Poslanec Jozef Maďar navrhol vhodnou propagáciou vplývať na ľudí, aby zbytočne 

nepoužívali zábavnú akustickú pyrotechniku v čase mimo prelomu rokov. Akustické 

a svetelné efekty negatívne vplývajú na zdravie človeka a zvierat. 

 

K bodu 14: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Imrich Krajňák.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Závery z rokovania 
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 15. decembra 2018 prijíma  
 

UZNESENIE č. 2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Adam Timko, Mgr. Monika Sýkorová, PhD, Imrich 

Krajňák 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení  

2. Informatívne rozpočty na roky 2020 a 2021 

3. Oznámenie o majetkových pomeroch starostu za r. 2017 

4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 predkladané obcou Sedlice 

                          

c) schvaľuje 
 

1. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 predkladané obcou Sedlice a č. 4/2018 predkladané 

ZŠ s MŠ v Sedliciach  

2. Rozpočet obce Sedlice na rok 2019 do výšky jednotlivých položiek (ekonomických 

kategórií) v celkovej sume: 

                        Bežný rozpočet: 

 príjmy obce                                                779 923 € 

 príjmy ZŠ                                                     13 100  € 

 výdavky obce                                             252 051,92 € 

 výdavky ZŠ - prenesené kompetencie       372 000 € 

 výdavky - originálne kompetencie             139 560 € (mesačne 10 538 €) 

                        Kapitálový rozpočet: 

 príjmy                                                                   0 € 

 výdavky                                                       29 411,08 € 

                        Finančné operácie: 

 príjmy                                                                   0 € 

 výdavky                                                                0 € 

                        Rozpočet SPOLU:  

 príjmy                                                         793 023 € 

 výdavky                                                      793 023 € 

 

3. Štatút obce Sedlice 

4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Sedlice 

5. Vyplatenie náhrady platu starostu obce Imricha Krajňáka za nevyčerpanú dovolenku 

za rok 2018 v rozsahu 12,5 dňa. 



6. Členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Sedliciach za zriaďovateľa: Adam Timko, Mgr. 

Monika Sýkorová, PhD 

7. Inventarizačnú komisiu v zložení: Mária Hrušecká, referentka obce 

                                                             Miroslav Onduš Šebeš, zamestnanec OcÚ 

                                                             Imrich Krajňák, poslanec OcZ 

8. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce pre organizácie pôsobiace v obci: 

a) Rímskokatolícka farnosť premenenia Pána, Sedlice: 2 300,- € 

b) Miestny odbor Matice slovenskej (FS Sedličan a Klub žien): 3 100,- € 

c) Športový klub Sedlice (futbalový oddiel, stolnotenisový oddiel, posilňovňa, 

motokros): 11 200,-€ 

 

d) zriaďuje 

 

1. komisie pri obecnom zastupiteľstva v Sedliciach nasledovne: 

d) Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

predseda: Adam Timko 

členovia: Mgr. Marek Joščák, František Joščák, Jaroslav Kotulič, Vladimír 

Jakubík 

e) Komisiu pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou 

predseda: Bc. Jozef Maďar 

členovia: Mgr. Marek Joščák, Peter Mihálik, Lenka Šoltésová, Mgr. Mária 

Šoltésová 

 

f) Komisiu pre výstavbu, rozvoj obce a cestovný ruch 

predseda: Gabriel Kotulič 

členovia: Vladimír Vavrek, Ivo Štefko 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 


