
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 9.12.2019 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice, Mgr. Marek Guman, zvoláva 10. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

13. decembra 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. Rozpočtové opatrenia 4/2019  

5. Rozpočet obce Sedlice na rok 2020 

6. Informatívny rozpočet obce Sedlice na rok 2021 a 2022 

7. Prijaté žiadosti  

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 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 13. decembra 2019 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Ospravedlnený: Marek Joščák 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Gabriel Kotulič, Jozef Maďar 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

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

a hostí z radov občanov. Zo zasadnutia ospravedlnil poslanca Mareka Joščáka. Konštatoval, že 

OZ je uznášaniaschopné. Prítomných poslancov vyzval na prípadné doplnenie programu 

zasadnutia a ten dal následne schváliť. Navrhnutý program bol schválený bez zmeny 

 

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

 

Za zapisovateľa určil seba a za overovateľov zápisnice určil poslancov Gabriela 

Kotuliča a Jozefa Maďara. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Kotuliča a Jozefa Maďara. 

 

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: 

• schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 

• predaj časti pozemku č. 1592/4 KN-C  

• Doplatok za poskytovanie sociálnej pobytovej služby - realizovaný 

• Inventarizačná komisia zasadne v januári 2020 

• Príspevok pre CVČ mimo školského obvodu obce Sedlice vyplatené 

• Odmena kontrolórke obce vyplatená 

Diskusia: 

 skládka konárov – v štádiu riešenia 

 poklop na ihrisko – kúpa pripravená 

 rekonštrukcia katafalku, pohrebných zástav, oplechovania štablóna na Dome nádeje 

pripravovaná 

 cestné mosty na štátnej ceste – potrebné nahlásiť správcovi SUC PSK 

 schodnice pri zdravotnom stredisku upevnené 

 predaj autobusu – zrealizovaná obchodná súťaž  

 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenia 

 



Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie rozpočtové opatrenia č. 2/2019 

predložené ZŠ s MŠ Sedlice a rozpočtové opatrenie č. 4/2019 predložené obcou Sedlice. 

Obidva dokumenty boli poslancom zaslané mailom. Prvé rozpočtové opatrenie obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie, keďže RO predložené ZŠ s MŠ Sedlice je zapracované v RO 

obce Sedlice. Odzrkadľuje aktuálne výdavky a príjmy obce. Starosta obce vysvetlil všetky 

zapracované položky. Poslanci RO predložené ZŠ s MŠ Sedlice zobrali na vedomie a 

rozpočtové opatrenie obce Sedlice jednohlasne schválili. 

 

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

 

K bodu 5: Rozpočet obce Sedlice na rok 2020 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh rozpočtu na r. 2020. Daný 

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

poslanci OZ obdržali mailom ako pracovný materiál. Starosta obce krátko okomentoval 

jednotlivé kapitoly a potom prečítal stanovisku kontrolórky obce k predkladanému rozpočtu. 

Poslanci nenavrhli žiadne zmeny a rozpočet bol jednohlasne schválený.  

 

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

 

K bodu 6: Informatívny rozpočet na roky 2021 a 2022 

 

 Starosta obce vysvetlil poslancom, že zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 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 č. 7: Prijaté žiadosti 

 

 Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Sedlice 

V úvode starosta obce vysvetlil že po nadobudnutí účinnosti zákona č. 346/2018 Z.z o registri 

mimovládnych neziskových organizácií obec nemôže poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce 

Sedlice podľa citácie § 6, ods. 1: subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky  

a) zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3, ods. 1, písm. a),      

    b), c) a f) 

Z došlých žiadostí danú podmienku spĺňa iba organizácia ŠK Sedlice, o.z. V súčasnosti má štyri 

oddiely. Poslanci prerokovali predložené rozpočty na činnosť oddielov na rok 2020 samostatne 

a po krátkej rozprave schválili nasledovné dotácie: 

- futbalový oddiel                                                              5 900 eur 

- stolnotenisový oddiel                                                      3 800 eur 

- oddiel športovej kulturistiky                                           1 000 eur 

- nohejbalový oddiel                                                            900 eur 

 

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

 Žiadosť o vysporiadanie miestnej komunikácie v miestnej časti Žabská strana 

Geometrický plán je spracovaný, môže sa uzavrieť kúpnopredajná zmluva. 

 Žiadosť o vysporiadanie vlastníctva parcely č. 1114/1 KN-E 

Jedná sa o pozemok zastavaný stavbou, ktorú nepretržite užívajú a obývajú naši občania. 

Vlastníctvo obce Sedlice bolo zapísané po ROEP. Po porade s notárom je možné dané 



vlastníctvo osvedčiť listinou o vydŕžaní, no je k tomu potrebné schváliť uznesenie 

nasledovného znenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Prevod pozemku č. 1114/1 KN-E (č. 65 KN-C a č. 66 KN-

C) s výmerou 1831 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie Osvedčením o vydržaní 

pozemku v prospech právnych nástupcov pôvodných vlastníkov: Cyril Lacko, naposledy 

bytom Sedlice č. 239, 082 43 Sedlice, nar. 4.11.1923 a manželka Dorota Lacková, 

naposledy bytom Sedlice č. 239, 082 43 Sedlice, nar. 24.6.1926 

 

Poslanci dané uznesenie schválili. 

 

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

 

 Predbežný záujem o kúpu pozemku č. 433/1  

Obec Sedlice oslovili záujemcovia o kúpu parcely č. 433/1 KN-C. Spoločne sme vykonali 

obhliadku danej parcely v teréne. záujemcovia požiadali obec Sedlice o čas na rozhodnutie do 

konca januára. starosta obce upozornil, že ak obec chce predať nejaký majetok v jej 

vlastníctve je povinná urobiť obchodnú verejnú súťaž. 

 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

Liri, n.o požiadala obec Sedlice o príspevok na dofinancovanie sociálnych služieb 

prostredníctvom denného stacionára, ktorý prevádzkuje v našej obci vo výške 4 800 eur na 

rok 2020. Poslanci daný príspevok schválili bez pripomienok. 

 

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

 

K bodu č. 8: Rôzne 

 

 výstavba MŠ – vždy nemáme jednoznačne určené miesto, kde by plánovaná budova 

novej MŠ mala stáť. Obidve varianty majú svoje plusy, aj mínusy. Uvedenej 

problematike je nutné sa ďalej venovať a hľadať najvhodnejšie riešenie. 

 starosta obce vysvetlil okolnosti doplnenia dopravnej značky pri vstupe do obce 

a uviedol, že je to len dočasný stav a daná značka sa upevní podľa normy. 

 najbližšie kultúrnospoločenské akcie: 

            - oslava Silvestra pred OcÚ – aj tento rok sú poslanci ochotní pripraviť kapustnicu     

              a punč a podávať zdarma návštevníkom 

            - 8. máj – definitívny termín pre Čiernohorskú halušku 

 zakúpený predajný stánok 

 Reklamácia stoličiek v sále OcÚ 

 Za mesiac december sa k nám na trvalý pobyt prihlásilo 19 nových obyvateľov 

 schválená žiadosť o NFP – zmena zdroja tepla v ZŠ Sedlice na OZE  

- podpísané nové zmluvy so spoločnosťou, ktorá nám zabezpečuje odvoz odpadu 

(Kosit a.s) 

 

K bodu 9: Diskusia 

V rámci diskusie predniesli poslanci OZ nasledujúce diskusné príspevky: 

 Poslanec OZ p. Imrich Krajňák navrhol poskytnúť finančnú pomoc pre občanov 

zasiahnutých výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove vo výške 

1 000 eur. Poslanci sa s daným návrhom stotožnili a jednohlasne ho schválili. 

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

 



 Vratko Kollarčík sa pýtal starostu obce na termín rozsvietenia vianočnej výzdoby. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že duchovný otec našej farnosti pri 

posviacke adventného venca požiadal obec, aby vianočnú výzdobu rozsvietila až na 

konci posledného pracovného týždňa pred Vianocami. 

 V rámci diskusie o slovo požiadal p. Miroslav Šebeš. Vo svojom prejave uviedol 

skutočnosti, ktoré sa mu nepáčia pri vedení obecného úradu súčasným starostom obce 

a pri výkone jeho zamestnaneckého pomeru. Prítomní poslanci si vypočuli obidve 

strany a odporučili starostovi obce tento spor čo najefektívnejšie vyriešiť. 

 

K bodu 10: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Jozef Maďar.  Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 

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

 

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

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Jozef Maďar                                 .................................................. 

     

Gabriel Kotulič                              ................................................. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 13. decembra 2019 prijíma  
UZNESENIE č. 8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Maďar, Gabriel Kotulič      

 

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení  

2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 predložené ZŠ s MŠ Sedlice 

3. Informatívne rozpočty na roky 2021 a 2022 

4. Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Sedlice na rok 2020 

              

c) schvaľuje 

 

1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 predložené obcou Sedlice 

2. Rozpočet obce Sedlice na rok 2020 do výšky jednotlivých položiek (ekonomických 

kategórií) v celkovej sume: 

Bežný rozpočet: 

 príjmy obce                                               863 077 € 

 príjmy ZŠ                                                   13 100  € 

 výdavky obce                                            247 747 € 

 výdavky ZŠ - prenesené kompetencie    408 200 € 

 výdavky - originálne kompetencie          166 700 €                   

Kapitálový rozpočet: 

 príjmy                                                                   0 € 

 výdavky                                                       53 530 € 

Finančné operácie: 

 príjmy                                                                   0 € 

 výdavky                                                                0 € 

Rozpočet SPOLU:  

 príjmy                                                         876 177 € 

 výdavky                                                      876 177 € 

 

3. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce pre organizácie pôsobiace v obci v nasledovnom 

členení: 

 



 

 ŠK Sedlice:  

- futbalový oddiel                                                              5 900 eur 

- stolnotenisový oddiel                                                      3 800 eur 

- oddiel športovej kulturistiky                                           1 000 eur 

- nohejbalový oddiel                                                            900 eur 

4. Prevod pozemku č. 1114/1 KN-E (č. 65 KN-C a č. 66 KN-C) s výmerou 1831 m2, druh 

pozemku Zastavaná plocha a nádvorie Osvedčením o vydržaní pozemku v prospech 

právnych nástupcov pôvodných vlastníkov Cyrila Lacka, naposledy bytom Sedlice č. 

239, 082 43 Sedlice, nar. 4.11.1923 a manželky Doroty Lackovej, naposledy bytom 

Sedlice č. 239, 082 43 Sedlice, nar. 24.6.1926 
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rok 2020 vo výške 4 800 Eur pre Liri, n.o. 

na poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v Dennom stacionári Sedlice 
6. Finančnú pomoc pre občanov zasiahnutých výbuchom bytového domu na Mukačevskej 

ulici v Prešove vo výške 1 000 eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


