
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 18.2.2019 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

25. februára 2019 (pondelok) o 18.00 hod  

v kancelárii starostu obce. 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 predkladané ZŠ s MŠ Sedlice 

5. Rozpočtové opatrenia č. 6/2018 a 1/2019 predkladané obcou Sedlice 

6. Plán investičných akcií 

7. Správa z inventarizácie 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 25. februára 2019 o 18:00 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Stanislav Guman – príchod o 18:35) 

Neprítomní: žiaden poslanec 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Vratko Kollarčík, Stanislav Guman, Marek Joščák 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

V úvode zasadnutia OcZ starosta obce privítal prítomných poslancov, hlavnú 

kontrolórku obce a hostí z radov občanov. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. 

Prítomných poslancov vyzval na prípadné doplnenie programu zasadnutia, ktorý dal následne 

schváliť. Navrhnutý program bol schválený.  

 

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

 

Za zapisovateľa určil seba a za overovateľov zápisnice určil poslancov Vratka 

Kollarčíka, Stanislava Gumana a Mareka Joščáka. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol totožných poslancov, a to Vratka 

Kollarčíka, Stanislava Gumana a Mareka Joščáka. 

 

Hlasovanie: Za: 8           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 že sa priebežne plnia. Následne odpovedal na interpeláciu poslanca 

Martina Fiľakovského v súvislosti so zverejňovaním plánu poľovačiek miestneho 

Poľovníckeho združenia Sopotnica. Plán poľovačiek bude pravidelne zverejňovaný od 

aktuálnej poľovnej sezóny na úradnej tabuli obce Sedlice.  

Podnet poslanca Jozefa Maďara o rozvážnom používaní zábavnej pyrotechniky na 

prelome rokov zo strany občanov bola zrealizovaná prostredníctvom článku v obecnom 

občasníku. Poslanci nemali k danému bodu žiadne ďalšie otázky a kontrolu plnenia uznesení 

zobrali na vedomie. 

 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenia č. 1/2019 predložené ZŠ s MŠ Sedlice 

Starosta obce predložil poslancom OcZ na prerokovanie rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

predložené ZŠ s MŠ Sedlice. V rozpočtom opatrení je zapracovaná požiadavka vedenia ZŠ 

s MŠ Sedlice o navýšenie rozpočtu v rámci originálnych kompetencií z dôvodu dofinancovania 

nasledujúcich skutočností: jednomesačné odchodné podľa kolektívnej zmluvy, zvýšenie 

úväzku pre upratovačku v MŠ, nákup nového nábytku pre MŠ. Po krátkej diskusii bolo 

predložené rozpočtové opatrenie schválené. 

 

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

  

K bodu 5: Rozpočtové opatrenia č. 6/2018 a č. 1/2019 predložené obcou Sedlice 

Rozpočtové opatrenia č. 6/2018 je posledné pred ukončením účtovného roka a je v ňom 

v jednotlivých kapitolách zosúladené čerpanie finančných prostriedkov so skutočnosťou. 



Nedochádzalo k presunu finančných prostriedkov medzi kapitolami. Poslanci k danému 

rozpočtovému opatreniu nemali žiadne otázky.  

 

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

 

Ďalšie rozpočtové opatrenie č. 1/2019 predkladané obcou Sedlice reflektuje rozpočtové 

opatrenie č. 1/2019 predložené ZŠ s MŠ Sedlice a aktuálne dotácie zo štátneho rozpočtu. 

Rozpočtové opatrenie bolo schválené. 

 

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

 

K bodu 6: Plán investičných akcií  
V úvode bodu č. 6 starosta obce informoval prítomných poslancov o plánovaných 

kultúrnych akciách v obci Sedlice v roku 2019:  

 Deň matiek: 19. máj 2019 

 Deň rodiny (organizátor Klub žien): 16. jún 2019 

 Čiernohorská haluška: 30. jún 2019 

 Odpustová slávnosť: 3. – 4. august 2019 

 Oslavy 95. výročia DHZ: 18. august 2019 

 Posedenie so seniormi: 20. október 2019 

 Mikuláš: 8. december 2019 

 

V ďalšej časti starosta obce informoval prítomných poslancov o plánovaných grantových 

žiadostiach:  

 Výzva zastupiteľstva PSK – rozšírenie detského ihriska  

 Podpora športu 2019 – rekonštrukcia šatní ŠK Sedlice 

 Prevencia kriminality – bezpečné prechody 

 Výzva pre región 2019 – nadstavba telocvične ZŠ Sedlice 

 

V ďalšej časti starosta obce prezentoval zoznam investičných akcií na rok 2019. 

Požiadal poslancov o určenie priorít a zostavenie časového harmonogramu jednotlivých akcií: 

Investičné akcie rozpracované v predchádzajúcom volebnom období:  

 cestné zrkadlá a doplnenie zvislého dopravného značenia, 

 dobudovanie kanálu pri štátnej ceste v miestnej časti Nižný koniec, 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie k rod. domu č. 345  

 

Plán investičných akcií v novom volebnom období: 

 stavebné úpravy a rekonštrukcia ozvučenia v dome nádeje, 

 chodník popri štátnej ceste k rod. domu č. 279, 

 zabezpečenie techniky na zimnú údržbu ciest 

 výmena palivovej základne a technológie vykurovania v ZŠ, 

 rekonštrukcia šatní ŠK Sedlice (dofinancovanie v prípade úspešnosti v grantovej 

výzve Podpora športu 2019 vyhlásenej splnomocnencom vlády SR pre šport), 

 výkup pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, 

 výstavba nájomných bytov, 

 financovanie kultúrnych akcií v roku 2019, 

 výmena inventáru v spoločenskej sále OcÚ a doplnenie vybavenia kuchyne, 

 zabezpečenie projektovej dokumentácie na výstavbu materskej školy, 

 jednoduché pozemkové úpravy 



 

K bodu 7: Správa z inventarizácie 

 

     Správu z inventarizácie predniesol poslanec Vratko Kollarčík. Poslanci k nej nemali žiadne 

otázky a zobrali ju na vedomie. 

 

K bodu 8: Rôzne  

 

 Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Plán preventívno-výchovnej 

činnosti o ochrane pred požiarmi pre občanov obce Sedlice na roky 2019 a 2020. 

Plán krátko vysvetlil predseda DHZ Martin Fiľakovský a následne ho poslanci 

jednohlasne schválili. 

 

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

 

 Previerka pripravenosti a akcieschopnosti: starosta obce informoval o vykonanej 

previerke hasičskej jednotky DHZ Sedlice, ktorá podľa jej výsledku naďalej spĺňa 

zaradenie do skupiny „A“.  

 Dotlač knihy Sedlice – Kronika obce: starosta obce informoval, že minimálny 

náklad pre ofsetovú dotlač je 250 ks v cene 5 400 eur, cenovo prístupný variant je 

elektronická verzia tejto publikácie. 

 Revízia náučného chodníka na Hadcovú skalku: uskutoční sa v jarných mesiacoch.  

 Obnova značenia parkovacích miest pred OcÚ – uskutoční sa v jarných mesiacoch. 

 Informácia o spracovaní Programu odpadového hospodárstva: dokument bol 

spracovaný a predložený na schválenie Odboru životného prostredia Okresného 

úradu v Prešove, čím si obec splnila legislatívnu povinnosť. 

 Informácia z plesu Čiernej hory. 

 

K bodu  9:  Diskusia 

 

Poslanci OZ a hostia predniesli tieto diskusné príspevky: 

 

 Martin Fiľakovský odporučil informovať občanov o mieste určenom na zber konárov, 

aby sa predišlo ich spaľovaniu 

 Jozef Maďar predniesol požiadavku na orezanie lipy za rodinným domom č. 17 

 Marek Joščák sa informoval o termíne vykonania STK a EK na obecnom autobuse 

 Milena Štvartáková navrhla vhodnými stavebnými úpravami zvýšiť bezpečnosť 

priestoru zastávky SAD pri ZŠ 

 Vladimír Jakubik upozornil na zvýšený výskyt túlavých psov, zdôraznil akútnu potrebu 

budovania kanalizácie a informoval sa o investičnom zámere výstavby novej škôlky 

 Jaroslav Kotulič požiadal o doplnenie cestného žľabu na komunikáciu v miestnej časti 

Huček, ktorý by slúžil na odvedenie zrážkových vôd 

 

K bodu 13: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Marek Joščák. 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: ........................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 25. februára 2019 prijíma 
 

UZNESENIE č. 1/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

a) volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Vratko Kollarčík, Stanislav Guman, Marek Joščák     

 

b) berie na vedomie 

1. Kontrolu plnenia uznesení  

2. Správu o výsledku inventarizácie majetku obce Sedlice k 31. 12. 2018 

3. Plán investičných akcií na rok 2019          

                 

c) schvaľuje 

1. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 predkladané obcou Sedlice 

2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 predkladané obcou Sedlice  

3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 predkladané ZŠ s MŠ v Sedliciach 

4. Plán preventívno-výchovnej činnosti o ochrane pred požiarmi pre občanov 

obce Sedlice na roky 2019 a 2020 

                        

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 

 

 


