
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 4.11.2019 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice, Mgr. Marek Guman, zvoláva 9. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

8. novembra 2019 (piatok) o 18.30 hod.  

v kancelárii starostu obce 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plnenie rozpočtu za III. Q 2019 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019 

6. Prijaté žiadosti 

7. Inventarizačná komisia 

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 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 8. novembra 2019 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Monika Sykorová, Martin Fiľakovský, Imrich Krajňák 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce 

a hostí z radov občanov. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Prítomných poslancov 

vyzval na prípadné doplnenie programu zasadnutia a ten dal následne schváliť. Navrhnutý 

program bol schválený.  

 

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

 

Za zapisovateľa určil seba a za overovateľov zápisnice určil poslancov Moniku 

Sykorovú, Martina Fiľakovského a Imricha Krajňáka. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Sykorovú, Martina Fiľakovského a Imricha Krajňáka. 

 

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: 

• Zámer predaja časti pozemku č. 1311 KN-E - zverejnený 

• Výmena stoličiek v Dóme nádeje zrealizovaná 

• Rozpočtové opatrenie zapracované 

• Nové zberné miesto pre veľkoobjemový odpad – v príprave 

• Vyčistenie areálu cintorína od VOK a plechových domčekov – v príprave 

 

K bodu 4: Plnenie rozpočtu za III. Q roku 2019 

 

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

jednotlivých položiek a ich percentuálneho plnenia. Poslanci dané plnenie rozpočtu zobrali na 

vedomie.  

 

K bodu č. 5: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 
 

  Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019. Daná správa bola poslancom 

zaslaná aj mailovou poštou. Poslanci k správe nemali žiadne otázky a jednohlasne ju schválili. 

  

K bodu č. 6: Prijaté žiadosti 

 



 Predaj časti pozemku pre p. Ľudovíta Gumana s manželkou – po zverejnení 

zámeru na predaj predmetného pozemku predložil starosta obce na schválenie 

samotný predaj. Poslanci nemali k predloženému zneniu uznesenia žiadne výhrady 

a predaj schválili. 

 

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

 

 P. Matúš Fedor sa obrátil na obec Sedlice s požiadavkou vysporiadania pozemku pod 

časťou miestnej komunikácie Žabská strana. Pozemok nachádzajúci sa pod telesom 

cesty je v jeho vlastníctve.  Poslanci s daným odkúpením pozemku súhlasili. Na 

základe tohto súhlasu starosta obce dá vyhotoviť geometrický plán na danú časť 

pozemku. 

 Žiadosť DSS sv. Kozma o doplatok za poskytovanie sociálnych služieb – dané 

zariadenie požaduje od obce doplatok vo výške 2571,30 eur za pobyt obyvateľa obce 

p. Matúša Timka v tomto zariadení. Starosta obce predložil poslancom pred žalobnú 

výzvu od právneho zástupcu zariadenia. Starosta obce vysvetlil poslancom, že na 

základe novely zákona o sociálnych službách je obec povinná tieto doplatky 

refundovať. Poslanci túto žiadosť schválili. 

 

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

 

 Žiadosť o príspevky pre CVČ mimo školského obvodu obce Sedlice – starosta 

obce informoval poslancov OZ o troch žiadostiach zo zariadení, ktoré navštevujú žiaci 

do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Sedlice. Starosta odporučil tieto žiadosti 

schváliť v zmysle platného VZN, t.z vo výške 50 eur na žiaka. 

 

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

 

K bodu č. 7: Inventarizačná komisia 

Starosta obce navrhol do inventarizačnej komisie nasledovných členov: 

Mária Hrušecká, referentka OcÚ, Marek Joščák, zástupca starostu obce, Imrich 

Krajňák, poslanec OZ 

Poslanci daný návrh schválili. 

   

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

 

K bodu č. 8: Rôzne 

 

 Starosta obce predložil poslancom OZ 3 alternatívy ako využiť pozemok č. 435/1: 

- výstavba nájomných bytov formou rodinných domov 

- radová zástavba rodinných domov prostredníctvom developera 

- odpredaj prázdnych stavebných pozemkov 

 

Poslanci sa jednohlasne priklonili k tretej možnosti. 

 

 Odmeny za plnenie poslaneckých úloh 

Starosta obce predložil poslancom OZ sumár ich činnosti (zasadnutia, komisie, pracovné 

stretnutia a organizačné zabezpečovanie spoločenských akcií) za rok 2019 s vyčíslením 

odmeny podľa schváleného poriadku odmeňovania. Poslanci sa zhodli, že mimoriadne 



koncoročné odmeny odmietajú, t.z z pléna nevyšiel žiadny návrh a o týchto odmenách sa ani 

nehlasovalo. 

Hlasovalo sa jedine o odmene pre kontrolórku obce. Predložený návrh bol 30 % z platu 

kontrolóra obce za mesiac október a november. 

Poslanci tento návrh schválili. 

 

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

 

 V ďalšej časti starosta obce krátko informoval o prebiehajúcich a ukončených 

stavebných akciách: spevnený povrch miestnej komunikácie, chodník okolo štátnej 

cesty, výstavba MŠ a doplnenie dopravného značenia. 

 

 V poslednej časti starosta obce zosumarizoval plánované kultúrne podujatia: 

- oslava sviatku sv. Mikuláša 

- oslava Silvestra 

- čiernohorská haluška 

 

K bodu 9: Diskusia 

V rámci diskusie predniesli poslanci OZ nasledovné diskusné príspevky: 

 Martin Fiľakovský – navrhuje zlikvidovať skládku konárov na Vyšnom konci pálením 

s asistenciou DHZ a prípadným cvičným poplachom 

                   - navrhuje zabezpečiť betónový poklop na skruž pri ihrisku 

 Imrich Krajňák – navrhuje zrekonštruovať a obnoviť vybavenie Dómu nádeje: katafalk a 

pohrebné zástavy. Ďalej pripomenul potrebu oplechovania štablóna na Dome nádeje.    

                          - navrhuje zistiť možnosti na SUC PSK ohľadom zaradenia cestných 

mostov v našej obci na ich rekonštrukciu  

                          - navrhuje hľadať možnosti umiestnenia do ZPS pre p. Matúša Timka 

 Marek Joščák – navrhuje odpredaj autobusu  

 

K bodu 10: Návrh na uznesenie 

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

 

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

 

K bodu 11: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Monika Sýkorová                               .................................................. 

 

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

     

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



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 8. novembra 2019 prijíma  
UZNESENIE č. 7/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Monika Sykorová, Imrich Krajňák, Martin Fiľakovský      

 

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení  

2. Plnenie rozpočtu za III. Q 2019                        

c) schvaľuje 

 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019 

2. Predaj pozemku č. 1592/4 KN-C s výmerou 189 m2, druh pozemku zastavané 

plochy vo vlastníctve obce Sedlice, ktorý je vyznačené na GP č. 71/2019 

vyhotovenom dňa 6.11.2019 Ing. Ondrejom Ščepitom PhD. a úradne overeným 

Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor Ľudovítovi Gumanovi a Jane 

Gumanovej, rod. Vargovej, bytom Sedlice 301, 082 43 Sedlice, podľa § 9a ods. 8 

písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu 2 eur/m2. Notársky poplatok za 

spracovanie kúpnej zmluvy, a za vklad do Katastra nehnuteľností hradí žiadateľ. 

3. Doplatok za poskytovanie sociálnej pobytovej služby v zariadení pre seniorov sv. 

Kozma, n.o. v období 12/2018 až 10/2019 vo výške 2571,30 eur, s podmienkou 

spätnej refundácie platby v mesačných splátkach vo výške 100 eur od občana obce 

Sedlice p. Matúša Timka, bytom Sedlice č. 152. 

4. Inventarizačnú komisiu v zložení: Mária Hrušecká, referentka OcÚ, Marek Joščák, 

zástupca starostu obce, Imrich Krajňák, poslanec OZ 

5. Príspevok pre CVČ mimo školského obvodu obce Sedlice vo výške 50 eur na žiaka. 

6. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §18c, ods. 5 odmenu 

kontrolórke obce vo výške 30% za mesiac 10 a 11/2019 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 


