
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 23.5.2019 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

31. mája 2019 (piatok) o 18.00 hod  

v kancelárii starostu obce 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácie o prebiehajúcich a plánovaných projektoch a prácach 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 31. mája 2019 o 18:00 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: Gabriel Kotulič 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia:  Imrich Krajňák, Monika Sykorová, Stanislav Guman 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

V úvode zasadnutia OcZ starosta obce privítal prítomných poslancov a hostí z radov 

občanov. Zo zasadnutia ospravedlnil hlavnú kontrolórku obce a poslanca Gabriela Kotuliča. 

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 Imricha 

Krajňáka, Moniku Sykorovú a Stanislava Gumana. 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Krajňáka, Moniku Sykorovú a Stanislava Gumana. 

 

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

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce postupne vyhodnotil všetky body posledného uznesenia a diskusných 

príspevkov s konštatovaním, že boli splnené, alebo že sa priebežne plnia. Otázky a doplňujúce 

informácie od poslancov boli zodpovedané, alebo zaznamenané. 

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

zobrali na vedomie. 

 

K bodu 4: Informácie o prebiehajúcich a plánovaných projektoch a prácach 
 Starosta obce postupne prešiel všetky rozpracované aktivity: 

 Harmonogram kultúrnych akcií v roku 2019: 

 Deň matiek: 19. máj 2019 – už uskutočnený 

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

 Odpustová slávnosť: 3. - 4. august 2019 

 Oslavy 95. výročia DHZ: 18. august 2019 

 Čiernohorská haluška: 5. október 2019 

 Posedenie so seniormi: 20. október 2019 

 Mikuláš: 8.december 2019 

 

 Stav podaných grantových žiadostí:  

 Výzva zastupiteľstva PSK – schválená vo výške 2 500 eur na nákup 

komponentov na zveľadenie detského ihriska 

 Podpora športu 2019 - rekonštrukcia šatní ŠK Sedlice – neschválená, je 

potrebné hľadať nové možnosti financovania 

 Prevencia kriminality - bezpečné prechody - v procese vyhodnocovania 



 

Následne postupne prešiel všetky započaté investičné akcie: 

 Odkanalizovanie priekopy pri štátnej ceste v miestnej časti Nižný koniec – materiál 

je zakúpený, prebieha realizácia 

 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k č.d. 347 – materiál je zakúpený, pripravuje 

sa realizácia 

 Stavebné úpravy v Dome nádeje – zrealizované vyvýšené pódia, prebehla oprava 

ozvučenia 

 Chodník okolo štátnej cesty k č.d. 279 – projektová dokumentácia (PD) je 

spracovaná, o stanovisko k PD boli požiadané dotknuté orgány (SUC PSK, KDI 

a OU), zatiaľ na OcÚ došlo iba stanovisko SUC PSK, v ktorom sa navrhujú malé 

zmeny technického riešenia 

 Výmena palivovej základne a technológie vykurovania v ZŠ -  podanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok musí byť schválené aj obecným zastupiteľstvom. 

Na základe tejto skutočnosti starosta obce požiadal poslancov OcZ o schválenie 

predloženého návrhu uznesenia. Poslanci daný návrh schválili. 

 

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

 

 Rekonštrukcia šatní ŠK Sedlice – starosta obce informoval prítomných poslancov 

o zamietnutí žiadosti o dotáciu u úradu vlády a skonštatoval, že je potrebné hľadať 

iné možnosti financovania. Určité práce začali v danom objekte svojpomocne. 

 Výkup pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v miestnej časti Tofeľ – starosta 

obce predložil poslancom na schválenie návrh uznesenia, v ktorom sa 

z objektívnych príčin upravila navrhovaná výkupná cena za meter štvorcový na 

sumu 3 eur/m2. Poslanci dané uznesenie schválili. 

 

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

 

 Výstavba novej budovy materskej školy – starosta obce informoval poslancov 

o vykonaní prvého kroku k výstavbe MŠ a tou je prekládka vedenia vysokého 

napätia, ktoré pretína školský areál. Spoločnosti VSDS bola zaslaná žiadosť 

o prekládku, čaká sa na ich vyjadrenie. 

 

 Výstavba nájomných bytov – daná akcia je v štádiu prípravy projektovej 

dokumentácie. 

 

 Výkup pozemkov, parcelné číslo 551 a 70, reg. E – starosta obce informoval 

prítomných poslancov o oslovení žijúcich vlastníkov týchto dvoch parciel a potrebe 

schválenia uznesením výšku výkupnej ceny. Na schválenie predložil návrh 

uznesenia zo sumou 3,00 Eur/m2. Poslanci daný návrh schválili. 

 

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

 

 Výmena stoličiek v spoločenskej sále a zakúpenie umývačky riadu do obecnej 

kuchyne – starosta obce predložil poslancom OcZ katalóg kongresových stoličiek. 

Poslanci vybrali najvhodnejší typ a odporučili starostovi obce dané stoličky zakúpiť. 

   

K bodu 8: Rôzne  

 



 Starosta obce poďakoval DHZ Sedlice za aktivitu Deň otvorených dverí pre deti 

MŠ Sedlice 

 

K0 bodu  9:  Diskusia 

 

Poslanci OcZ predniesli nasledovné diskusné príspevky: 

 Poslanec Jozef Maďar a následne ďalší poslanci odporúčali starostovi obce nájsť 

vhodný systém starostlivosti o obecné cintoríny, resp. o hrobové miesta. Zdôraznili, že 

každý nájomca hrobového miesta je podľa zmluvy povinný starať sa o dané miesto. 

Túto skutočnosť je potrebné správne odkomunikovať v obecnom občasníku.  

 Poslanec Imrich Krajňák odporučil starostovi obce v obecnom občasníku spropagovať 

oznam o potrebnej mobilizácií občanov pri mimoriadnej udalosti (nedávna prietrž 

mračien a následne zaplavenie cestných komunikácií) a o potrebe upratovania 

verejných priestranstiev občanmi, ktoré susedia s ich pozemkami 

 Poslanec Stanislav Guman odporúčal starostovi obce vyčistiť uvítací betónový stĺp 

s erbom pri vstupe do obce od náletových drevín a pokosiť náučný chodník na Dunitovú 

Skalku. Marek Joščák doplnil potrebu orezať prečnievajúce konáre orechu do cestného 

zrkadla pri výjazde z obce. 

 Zástupca starostu Marek Joščák navrhol svojím kolegom pracovné stretnutie obecného 

zastupiteľstva spojené s rekreáciou vo vhodnej rekreačnej lokalite. Podotkol, že vhodné 

teambuildingové aktivity sú veľmi prospešné pre kvalitnú spoluprácu. 

 

K bodu 10: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Imrich Krajňák.  Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 

  Hlasovanie: Za: 8            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 31. mája 2019 prijíma  
 

UZNESENIE č. 3/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Monika Sykorová, PhD, Imrich Krajňák, Mgr. 

Marek Joščák 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení  

2. Informácie o prebiehajúcich projektoch a prácach 

                          

c) schvaľuje 
 

1. Odkúpenie pozemkov registra „E“ – parc. č. 795/3, druh pozemku orná pôda, s 

výmerou 2673 m2, zapísaného na LV č. 1558, katastrálne územie Sedlice a parc. č. 

795/103, druh pozemku orná pôda, s výmerou 4574 m2, zapísaného na LV č. 1129, 

katastrálne územie Sedlice za kúpnu cenu 3,00 Eur/m2 

2. Odkúpenie pozemku registra „E“ – parc. č. 70, druh pozemku záhrada, s výmerou 

2528 m2, zapísaného na LV č. 1489, katastrálne územie Sedlice za kúpnu cenu 3,00 

Eur/m2 

3. Odkúpenie pozemku registra „E“ – parc. č. 551, druh pozemku trvalý trávny porast, 

s výmerou 4481 m2, zapísaného na LV č. 30, katastrálne územie Sedlice za kúpnu 

cenu 3,00 Eur/m2 

4. Predloženie Žiadosti o NFP s názvom „Využitie aerotermálnej energie v ZŠ 

Sedlice“ v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2018-41 

5. Celkové spolufinancovanie projektu zo strany obce Sedlice v maximálnej výške 

16 534,49 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 330 689,88 

EUR  

6. Financovanie neoprávnených výdavkov projektu, ktoré by vznikli v dôsledku 

vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery 

prostredníctvom finančnej analýzy projektu, ktorú žiadateľ bude predkladať v čase 

podania monitorovacej správy projektu s príznakom „záverečná“ 

 

7. Zakúpenie stoličiek do spoločenskej sály OcÚ a umývačku riadu do kuchyne OcÚ 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 

 


