
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 13.7.2020 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 13. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

16. júla 2020 (štvrtok) 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 a plnenie rozpočtu za prvý polrok 2020 

5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

6. Informácie o prebiehajúcich a plánovaných projektoch a prácach 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
zo 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 15. júla 2020 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný: Imrich Krajňák 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Jozef Maďar, Stanislav Guman, Gabriel Kotulič 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

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

občanov. Zo zasadnutia ospravedlnil neprítomného poslanca Imricha Krajňáka. Konštatoval, že 

OZ je uznášaniaschopné. Prítomných poslancov vyzval na prípadné doplnenie programu 

zasadnutia a ten 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 Ladislava 

Kollarčíka a Gabriela Kotuliča. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Kollarčíka a Gabriela Kotuliča. 

 

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. 

 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenia (RO) a plnenie rozpočtu za prvý polrok 2020  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie rozpočtové opatrenia č. 2/2020 

a 3/2020 predložené obcou Sedlice a RO č. 1/2020 a 2020 predložené obcou Sedlice. Všetky 

dokumenty boli poslancom zaslané mailom. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 predložené obcou 

Sedlice a RO č. 1/2020 predlžené ZŠ s MŠ Sedlice obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, 

keďže sú v ňom zapracované iba príjmy dotácií zo štátneho rozpočtu. Nedochádza k presunu 

financií medzi jednotlivými kapitolami. Poslanci dané rozpočtové opatrenie zobrali na 

vedomie. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 predložené obcou Sedlice a RO č. 2/2020 predlžené ZŠ s MŠ 

Sedlice odzrkadľuje aktuálne výdavky obce, ktoré sa zapracovali do rozpočtu obce. Starosta 

obce vysvetlil všetky zapracované položky. Poslanci dané rozpočtové opatrenia schválili en 

bloc. 

 

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

 

K bodu 5: Konsolidovaná výročná správa za rok 2019  

 



V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov so spracovaním konsolidovanej 

výročnej správy za rok 2019. Daný dokument spája výročnú správu obce a výročnú správu 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ZŠ s MŠ Sedlice) do jedného dokumentu. 

Nezávislý audítor Ing. Vaščák správu overil a spracoval Správu nezávislého audítora. Danú 

správu predniesol prítomným poslancom starosta obce a vyzval ich k prípadným otázkam. 

Poslanci k správe nemali otázky a správu zobrali na vedomie. 

 

K bodu 6: Informácie o prebiehajúcich a plánovaných projektoch a prácach 
  

 Starosta obce predniesol tieto skutočnosti: 

- Vydali sme občasník Ozveny Sedlíc 

- Spustili sme kontajnerové stojisko (spustilo upratovací efekt) 

- Zakúpili sme multikar 4x4 eventuálne použiteľný aj v zimnej údržbe 

- Sprevádzkovali sme autobus (opätovné prhlásenie do evidencie, vykonaná STK a EK) 

- Rozbehli sa stavebné práce na výmene kotlov v ZŠ (odovzdané stavenisko) 

- Prebieha vyhodnocovanie žiadosti na rekonštrukciu ŠK 

 

K bodu 7: Rôzne 

 

 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku č. 435/4 – jedná sa o druhý 

pozemok v lokalite Vargoškova roľa, ktorý sa nepredal v prvej verejnej obchodnej súťaži. 

Nakoľko sa našiel záujemca aj o tento pozemok, je potrebné vyhlásiť ďalšiu VOS, aby sa 

predaj uskutočnil zákonnou formou. Daná VOS bola odsúhlasená. 

 

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

 

 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom reklamných plôch – z dôvodu 

záujmu o prenájom reklamných plôch obecných autobusových zastávok je opäť obec 

povinná na tento prenájom vyhlásiť VOS. Daná VOS bola odsúhlasená. 

 

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

 

 Diskusia o povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi 

V tejto časti starosta obce informoval prítomných poslancov o zákonných povinnostiach 

obce na úseku ochrany pred požiarmi a referoval o súčasnom stave a prípadných návrhoch 

na zlepšenie. 

 

K bodu 8: Diskusia 

 

Poslanci OZ predniesli nasledovné diskusné príspevky: 

 poslanec Martin Fiľakovský  

- informoval sa o situáciu  Matúša Timka. Starosta obce informoval prítomných, že Matúš 

Timko bol preložený z DSS Vojčíc na DSS Cemjata. Hlavným dôvodom bola nádej, že 

obci sa zníži suma, ktorú za neho dopláca, ako aj fakt, že keďže bude bližšie obce je 

väčšia pravdepodobnosť, aby ho jeho rodina, či naši občania mohli prísť navštíviť. 

- Ďalej sa informoval o strihaní živého plota na cintoríne. Živý plot sa už začal strihať 

a v priebehu budúceho týždňa by malo byť strihanie ukončené. 

- Následne sa opýtal, či je plánované obkosenie vysokej trávy okolo hlavnej komunikácie 

nakoľko bráni vodičom vo výhľade a je vo viacerých úsekoch nebezpečná. Starosta 

informoval o pracovnom stretnutí Mikroregiónu Čierna hora, na ktorom sa riešila aj táto 



otázka. Je prísľub v krátkej dobe túto trávu pokosiť, pričom na stretnutí bol vyslovený 

aj plán rekonštrukcie celej cestnej komunikácie v trase Klenov -  Sedlice – Prešov. 

Ďalším problémom, o ktorom sa na danom stretnutí diskutovalo bolo obmedzenie 

vjazdu nákladných áut nad 3,5 tony v úseku štátnej cesty medzi obcami Ruské Pekľany 

a Obišovce. 

- Pripomenul aj potrebu rekonštrukcie niektorých informačných tabúľ na náučnom 

chodníku o ktorej sa hovorilo na predchádzajúcom zastupiteľstve. Starosta potvrdil, že 

sa na tom už pracuje. 

 Posledným príspevkom bola otázka, či prevádzka našej MŠ nebude na určitý čas   

            spustená aj cez prázdniny. Starosta informoval, že túto požiadavku predloží vedeniu MŠ 

 

 poslanec Adam Timko 

- zvýraznil potrebu dokúpenie inventáru do obecnej kuchyne, nakoľko tam stále chýba 

dosť veľa potrebných vecí. Zároveň navrhol zakúpenie priehľadnej chladničky, ktorá by 

slúžila pri oslavách na chladenie nápojov. Poslanci sa s týmto návrhom stotožnili 

- taktiež sa opýtal, či je obecná internetová stránka prehľadná a či sa neplánuje jej obnova. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v súčasnej dobe je naše webové 

sídlo poskytované zdarma cez projekt DCOM. No je pravda, že má viaceré obmedzenia. 

Druhou možnosťou by bolo nechať spravovať našu web stránku súkromnou 

spoločnosťou, samozrejme za poplatok. 

 Poslanec Marek Joščák 

 - Vo svojom prvom príspevku reagoval na Adama Timka a navrhol väčšiu jednorázovú 

rekonštrukciu obecnej kuchyne, sály a toaliet, samozrejme po porade s kuchármi, čašníčkami, 

či osobami, ktoré sa v danej oblasti orientujú. Poslanci sa s návrhom stotožnili. Preto má starosta 

obce dať pripraviť návrh potrebných prác a opráv, aby sa v pôstnom období v roku 2021 daná 

rekonštrukcia mohla uskutočniť. Starosta zároveň informoval, že je tu nádej na rekonštrukciu 

toaliet aj skôr a to už túto zimu, no samozrejme iba v prípade, ak by prešiel projekt, ktorý obec 

podala. 

 - V ďalšom príspevku otvoril potrebu prejednania tohtoročnej odpustovej slávnosti. 

Poslanci si mali premyslieť, či sa priklonia k možnosti uskutočniť odpustovú slávnosť v 

podobnej réžii, ako v minulých rokoch, alebo sa tento rok urobí prestávka. Stanovisko ZMOSu 

je také, že neodporúča žiadne väčšie akcie. Poslanci o danom probléme hlasovali, a výsledkom 

hlasovania došli k záveru, že tento rok nebude obec organizovať odpustovú slávnosť, najmä z 

dôvodu hrozby rozšírenia ochorenia Covidu19 v našej obci. Poslanci veria, že to obyvatelia 

pochopia a budú sa správať naďalej zodpovedne v rámci stále platných opatrení. 

 

Hlasovanie: Za: 5           Proti: 0            Zdržal sa: 3 

 

- V nasledujúcom príspevku informoval poslancov o nacenení informačného 

smerovnikového systému v obci, o ktorom už poslanci diskutovali na predošlom 

zastupiteľstve. Tento informačný systém by mal pomôcť sa orientovať kuriérom, 

hosťom, ale aj ozvláštniť našu obec a pripomínať naše zaužívané názvy ulíc. 

 

- Posledným príspevkom bol návrh umiestnenia zatrávňovačov pred prevádzku Jednoty, 

aby občania nechodili cez park po tráve, ktorá sa tak udupáva, ale po spevnenej ploche. 

Zároveň sa zabezpečí väčší priestor pre odkladanie bicyklov. Poslanci sa dohodli na 

spoločnej brigáde  22.8.2020, ktorá určite opäť zveľadí naše spoločné priestory. 

 

 

 



K bodu 9: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Gabriel Kotulič.  Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 

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

 

K bodu 10: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Ladislav Kollarčík                         .................................................. 

 

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 16. júla 2020 prijíma  
 

UZNESENIE č. 3/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Gabriel Kotulič, Vratko Kollarčík 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení  

2. Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019 

3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 predložené ZŠ s MŠ Sedlice 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 predložené obcou Sedlice 

5. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 

6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020 

                          

c) schvaľuje 
 

1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 predložené ZŠ s MŠ Sedlice 

2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 predložené obcou Sedlice 

3. Verejnú obchodnú súťaž č. 2/2020 na predaj parcely č. 435/4 KN-C vo vlastníctve 

obce Sedlice 

4. Verejnú obchodnú súťaž č. 3/2020 na prenájom reklamných plôch vo vlastníctve 

obce Sedlice 

5. Darovaciu zmluvu č. 1/2020 v rámci podpory charitatívnej cyklojazdy „Na bajku 

onkodeťom 2020 

6. Odkúpenie novovytvorených pozemkov podľa geometrického plánu č. 70/2019, 

úradne overeného pod číslom G1-2135/19:  

– parc. č. 325/4 KN-C, druh pozemku zastavané plochy, s výmerou 64 m2, k.ú 

Sedlice 

– parc. č. 330/2 KN-C, druh pozemku zastavané plochy, s výmerou 39 m2, 

k.ú.Sedlice,  

za kúpnu cenu 3,00 Eur/m2 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 


