
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 8.8.2019 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

15. augusta 2019 (štvrtok) o 18.30 hod  

v kancelárii starostu obce 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedlice 

5. Plnenie rozpočtu za prvý polrok roku 2019 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 15. augusta 2019 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: Monika Sykorová, Jozef Maďar 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Martin Fiľakovský, Vratko Kollarčík, Imrich Krajňák 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

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

občanov. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Jozef Maďar a Monika Sýkorová. 

Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Prítomných poslancov vyzval na prípadné doplnenie 

programu zasadnutia a ten dal následne schváliť. Navrhnutý program bol schválený.  

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľa určil seba a za overovateľov zápisnice určil poslancov Martina 

Fiľakovského, Vratka Kollarčíka a  Imricha Krajňáka. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Fiľakovského, Vratka Kollarčíka a  Imricha Krajňáka. 

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že hlavným cieľom dnešného zasadnutia  je 

schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedlice, tak aby daný dodatok 

nadobudol platnosť od 1. septembra 2019 a nakoľko nás od zajtra čaká organizačné 

zabezpečenie návštevy delegácie z partnerského mesta Sedlice z ČR, navrhol prítomným 

poslancom tento bod presunúť až na budúce rokovanie OZ. Poslanci sa s týmto návrhom 

stotožnili. 

 

K bodu 4: Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedlice 

  

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie a následné schválenie Dodatok č. 1 

k VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedlice. Do daného dodatku boli zapracované dve 

legislatívne zmeny: 

- nové finančné pásma, ktoré určuje a vyhlasuje ministerstvo školstva a povinnosťou 

zriaďovateľa je tieto finančné pásma zapracovať do VZN. Finančné pásma odzrkadľujú cenové 

rozdiely potravín v rámci jednotlivých regiónov Slovenskej republiky. Na návrh vedúcej 

školskej jedálne bolo do predloženého dodatku zapracované pásmo s najmenším doplatkom 

k poskytovanej dotácií. 



- úprava podmienok k realizácií sociálneho opatrenia – dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa. Sú v nich zadefinované práva a povinnosti rodičov a žiakov 

pri stravovaní v školskej jedálni. 

 

Poslanci dodatok jednohlasne schválil. 

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5: Plnenie rozpočtu za prvý polrok roku 2019 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu za I.Q roku 2019. Prešiel výšku 

jednotlivých položiek a ich percentuálneho plnenia k 30.6.2019. Poslanci dané plnenie 

rozpočtu zobrali na vedomie.  

 

 

K bodu 6: Rôzne 

 

V tomto bode starosta obce prešiel a zrekapituloval hlavné úlohy v rámci pripravovanej 

družobnej návštevy partnerov z mesta Sedlice v ČR. Postupne prešiel program a harmonogram 

jednotlivých dní a prítomným poslancom rozdelil jednotlivé úlohy.  

 

 K bodu 7: Diskusia 

  

 V rámci diskusie sa poslanci OZ podobne ako v predchádzajúcom bode venovali 

organizačnej príprave družobnej návštevy. 

 

K bodu 8: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Stanislav Guman.  Poslanci tento návrh jednohlasne 

schválili. 

 

  Hlasovanie: Za: 7            Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Vratko Kollarčík                          .................................................. 

 

Imrich Krajňák                             .................................................. 

     

Martin Fiľakovský                        ................................................. 

 

 

 

 

 



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. augusta 2019 prijíma  

 

UZNESENIE č. 5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Martin Fiľakovský, Vratko Kollarčík, Imrich Krajňák 

      

b) berie na vedomie                                            

1. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2019 

                          

c) schvaľuje 

1. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 

 


