
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 17.2.2020 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice, Mgr. Marek Guman, zvoláva 11. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

21. februára 2020 (piatok) o 18.30 hod.  

v kancelárii starostu obce 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prebiehajúce projekty a práce 

5. Vstup obce Sedlice do Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., o.z. 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 21. februára 2020 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Stanislav Guman, Adam Timko 

   

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 bez zmeny. 

 

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

 

Za zapisovateľa určil seba a za overovateľov zápisnice určil poslancov Stanislava 

Guman a Adama Timka. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Gumana a Adama Timka. 

 

Hlasovanie:             Za: 9            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: 

 schválený rozpočet na rok 2020 a rozpočtové opatrenie je zapracované 

 dotácie pre ŠK Sedlice sú odoslané v plnej výške, pre Liri, n.o vo štvrťročných platbách 

 finančná pomoc pre obyvateľov bytového domu na Mukačevskej ulici bola odoslaná 

Diskusia: 

 vianočné osvetlenie bolo v prevádzke 

 technický zamestnanec obce je dlhodobo PN, tým pádom problém ešte nie je vyriešený  

 

K bodu 4: Prebiehajúce projekty a práce 

 

1. Stavebné pozemky 

Na pozemku č. 435/1, ktorý obec plánuje odpredať ako stavebné pozemky, prebieha 

spracovanie geometrického plánu, na základe ktorého sa tento pozemok rozdelí na dve polovice 

a vyčlení sa prístupová cesta ku zadnému pozemku. Zároveň je podaná žiadosť na VSDS 

o rozšírenie NN siete k týmto pozemkom. 

 

2. Rekonštrukcia budovy OcÚ 

Budovu si bol obhliadnuť statik, ktorý mal určiť, či by bolo možné realizovať nad budovou 

Kultúrneho domu nadstavbu. Po zistení, že budova je postavená zo škvarobetónových kvádrov 

neodporúča nadstavovať priamo na pôvodné múry, ale je potrebný nový nosný systém. Skúsime 

osloviť stavebného projektanta, či existuje vhodné riešenie na uskutočnenie tejto vízie. 



 

3. Rekonštrukcia budovy ŠK Sedlice  

Obec Sedlice plánuje na tento účel požiadať grant z PSK. Medzi povinné prílohy patrí aj 

právoplatné ohlásenie stavebných úprav. Nakoľko sa jedná o verejnú budovu dané ohlásenie si 

vyžadovalo aj spracovanie požiarnej bezpečnosti stavby. 

 

4. Výstavba novej budovy MŠ 

Z posledného pracovného stretnutia obecného zastupiteľstva vzišla definitívna verzia 

umiestnenia novej budovy MŠ. Bude umiestnená v rohu školského areálu, kde ju predurčuje aj 

územný plán. Momentálne je zadaná objednávka na vysúťaženie projektanta, ktorý spracuje 

projektovú dokumentáciu na jej výstavbu. 

 

5. Kontajnerové stojisko 

Po dohode s PDP Sedlice obec začala so svojpomocným budovaním kontajnerového stojiska 

v areáli PDP Sedlice, v lokalite pri starom cintoríne. Stojisko bude samostatne plotené a budú 

v ňom umiestnené veľkoobjemové kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu, ktoré 

sa premiestnia z plôch cintorínov. 

 

6. Chodník okolo štátnej cesty 

Vždy nemáme kladné stanovisko vlastníka pozemku, ktorým je Slovenský pozemkový fond. 

Žiadosť je podaná, čaká sa iba na ich vyjadrenie. Dané vyjadrenie je potrebné ku vydaniu 

stavebného povolenia. 

 

K bodu 5: Klub akcionárov 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o vzniku Klubu akcionárov Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s, o.z. Tento klub má za cieľ združiť malých akcionárov, ktorými sú 

obce východného Slovenska a presadzovať ich záujmy na valných zhromaždeniach VVS.a.s. 

Poslanci v rozprave k tomuto bodu odporúčili starostovi obce, aby s členstvom v tomto klube 

počkal.    

 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

 Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Sedlice 

Tento dokument patrí medzi povinné vnútorné smernice obce. Sú v ňom obsiahnuté postupy 

a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri hospodárení s obecným majetkom. Poslanci daný 

dokument schválili bez pripomienok. 

 

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

 

 Žiadosť o dotáciu pre MOMS Sedlice 

MOMS v Sedliciach opätovne predložila žiadosť o pridelenie dotáciu, ku ktorej predložila 

potvrdenie z ústredia MS v Martine, že novoprijatý zákon sa vzťahuje iba na občianske 

združenia, pričom miestne odbory Matice slovenskej sú založené na základe zákona o Matici 

Slovenskej. Žiadaná suma na rok 2020 je vo výške 4 000 Eur, nakoľko minulý rok MOMS 

v Sedliciach nedopatrením nevyčerpal dotáciu pridelenú v roku 2019. Poslanci sa s touto 

žiadosťou stotožnili a jednohlasne ju schválili. 

 

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

 



 Delimitácia parcely č. 87 KN-E z okresného úradu 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o delimitácií parcely č.  87 KN-E z okresného 

úradu, ktorý bol jej doterajší vlastník na obec Sedlice. 

 Informačný systém 

V tomto bode sa starosta obce vrátil ku skôr prednesenému návrhu zriadiť informačný 

(navigačný) systém v našej obci. Poveril zástupcu starostu obce, aby zostavil pracovnú skupinu, 

ktorá bude mať za úlohu vypracovať návrh daného informačného systému (prevedenie, 

stanovišťa, pomenovania a i.) 

 Harmonogram zasadnutí 

Starosta obce informoval o zostavení predbežného harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2020. 

Je opäť zostavený v dvojmesačných intervaloch: 17.4.2020, 19.6.2020, 4.9.2020, 13.11.2020,  

18.12.2020. Jedná sa o orientačný interval, ktorý sa môže podľa potreby meniť. 

 Pripravované VZN o pohrebníctve 

Starosta obce informoval poslancov o zmene zákona o pohrebníctve. Tieto zmeny by sme mali 

premietnuť do VZN obce, ktoré bude predmetom schvaľovania na budúcom zasadnutí OZ. 

 

K bodu č. 7: Diskusia 

 

V rámci diskusie predniesli poslanci OZ nasledovné príspevky: 

 

 viacerí poslanci sa zhodli na výmene a doplnenie vybavenia obecnej kuchyne pri 

spoločenskej sále. Je potrebné zakúpiť minimálne novú chladničku a rúru na pečenie. 

 

 

 

K bodu 10: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Stanislav Guman.  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:  

 

Stanislav Guman                                 .................................................. 

     

Adam Timko                                       ................................................. 

 

 

 
 



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 21. februára 2020 prijíma  
 

UZNESENIE č. 1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Guman, Adam Timko 

 

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení  

2. Správu o prebiehajúcich projektoch a prácach 

c) schvaľuje 

 

1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sedlice 

2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb.z o obecnom zriadení a § 7 

ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách dotáciu pre Miestny odbor 

Matice slovenskej v Sedliciach na všeobecné prospešné služby vo výške 4 000 eur 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


