
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 5.10.2020 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 14. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

9. októbra 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. Rozpočtové opatrenia a plnenie rozpočtu za III. Q roku 2020 

5. Majetkové prevody 

6. Záverečná správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2019/2020 

7. Informácie o prebiehajúcich projektoch a prácach 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 9. októbra 2020 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný: Marek Joščák 

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Jozef Maďar, Monika Sykorová 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

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

občanov. Zo zasadnutia ospravedlnil neprítomného 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.  

 

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

 

Za zapisovateľa určil seba a za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozefa Maďara 

a Moniku Sykorovú. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol totožných poslancov, a to Jozefa Maďara 

a Moniku Sykorovú. 

 

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. 

Rozpočtové opatrenia boli zapracované do rozpočtu obce, verejné obchodné súťaže boli 

vyhodnotené a darovacia zmluva podpísaná. Prevody pozemkov neboli uskutočnené, keďže sa 

nepodarilo splniť podmienky zápisu do katastra. 

 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenia (RO) a plnenie rozpočtu za III. Q roku 2020  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

predložené obcou Sedlice a RO č. 3/2020 predložené ZŠ s MŠ Sedlice. Všetky dokumenty boli 

poslancom zaslané mailom. Poslanci k daným RO nemali žiadne otázky a jednohlasne ich 

schválili. 

 

V ďalšej časti informoval poslancov OZ o plnení rozpočtu za III. Q roku 2020. Dané 

plnenie rozpočtu poslanci zobrali na vedomie.  

 

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

 

K bodu 5: Majetkové prevody 

 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov so zámerom výmeny pozemkov vo 

vlastníctve PDP Sedlice za pozemky vo vlastníctve obce podľa návrhu v uznesení. Pozemky 

v rámci predmetnej výmeny sú čo do veľkosti takmer totožné, preto daná zámena prebehla bez 



finančného vyrovnania. Poslanci daný zámer schválili a starostu obce poverili podpisom 

zámennej zmluvy. 

 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 1            Zdržal sa: 1 

 

Druhý majetkový prevod sa týkal pozemku pod miestnou komunikáciou k súp. číslu 282. Daný 

pozemok je toho času vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi v Sedliciach, ktorá je ochotná 

daný pozemok predať za sumu 5 eur/m2. Poslanci daný návrh akceptovali a prevod schválili. 

 

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

 

K bodu 6: Záverečná správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Záverečnú správu o výchovnovzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020. Poslanci k danej správe 

nemali žiadne otázky a správu schválili. 

  

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

 

K bodu 7: Informácie o prebiehajúcich projektoch a prácach 

 

 V našej ZŠ sa ukončuje montáž tepelných čerpadiel, už sa reálne kúri 

 Prebieha spracovanie PD na výstavbu novej MŠ a príprava na podanie žiadosti o 

NFP 

 Máme vyhodnotené 3 podané žiadosti z výziev Prešovského samosprávneho kraja 

- Výstavba detského ihriska: 4 000 eur 

- Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kultúrnom dome: 1 900 eur 

- Rekonštrukcia budovy ŠK Sedlice: 20 000 eur 

 

K bodu 8: Rôzne 

 

 zníženie nájomného o 50% z dohodnutého nájomného za nájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve obec Sedlice užívaných na podnikateľské účely počas doby úplného 

uzatvorenia jednotlivých prevádzok v období trvania mimoriadnej situácie, ktorá bola 

vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa jednotlivých opatrení vydaných 

Ústredným krízovým štábom SR 

 

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

 

 návratná, bezúročná finančná výpomoc vo výške 20 000 eur splatná do 31. januára 2020 

účelovo viazaná na rekonštrukciu zdravotného strediska v obci Bzenov 

 

            Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 1 

 

 predloženie cenových ponúk na zakúpenie nového traktora pre potreby OcÚ 

 určenie spôsobu odovzdania darčekov pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším 



 prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR na kompenzáciu výpadku 

podielových daní v roku 2020 vo výške 22 488,00 eur so splatnosťou  od roku 2024 do 

roku 2027 

 

K bodu č. 9: Diskusia 

 

Poslanci OZ predniesli nasledovné diskusné príspevky: 

 poslanec Imrich Krajňák 

- odporučil starostovi obce orezať tuje v obecnom parku, prehodnotiť umiestnenie 

boxovacieho vreca vo fitness parku a zabezpečiť výzvu pre nájomníkov hrobových 

miest na cintoríne s požiadavkou okosenia hrobov  

 poslanec Gabriel Kotulič 

- sa informoval o možnostiach získať náhradné priestory, do ktorých by bolo 

možné umiestniť posilňovňu  

 poslanec Martin Fiľakovský 

 - vyzval dodržiavať zákaz pohybu motorových vozidiel po trávnatých plochách   

              cintorínov pred dušičkovým obdobím 

           - načrtol spôsob odovzdávania mikulášskych balíčkov v tomto pandemickom roku 

           - upozornil na nevhodné správanie jedného obyvateľa, ktorý mal spaľovať komunálny  

             odpad v extraviláne obce   

 

 

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

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Monika Sykorová                 ................................................. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 9. októbra 2020 prijíma  
 

UZNESENIE č. 4/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Maďar, Monika Sykorová 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Plnenie rozpočtu za III. Q roku 2020  

                          

c) schvaľuje 
 

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

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

3. Záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2019/2020 

4. Kúpu pozemku, parcela č. 618/2 KN-C v k.ú Sedlice, druh pozemku záhrada, 

s výmerou 139 m2, zapísanú na LV č. 1503 od Rímskokatolíckej farnosti 

Premenenia Pána, Sedlice do vlastníctva obce Sedlice  za kúpnu cenu 5 eur/m2 

5. Zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Sedlice: 

- parcela č. 673/4 KN-E, druh pozemku orná pôda s výmerou 6216 m2, zapísaná 

na LV č. 860 v k.ú. Sedlice 

- parcela č. 1219/4 KN-E, druh pozemku ostatná plocha s výmerou 406 m2, 

zapísaná na LV č. 860 v k.ú Sedlice 

                   s pozemkami vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Sedlice: 

- parcela č. 803/1 KN-E, druh pozemku trvalé trávne porasty s výmerou 1386 

m2, zapísaná na LV č. 1400 v k.ú Sedlice 

- parcela č. 579/1 KN-C, druh pozemku zastavaná plocha s výmerou 127 m2, 

zapísaná na LV č. 1400 v k.ú Sedlice 

- parcela č. 578/1 KN-C, druh pozemku ovocný sad s výmerou 2553 m2, 

zapísaná na LV č. 1400 v k.ú Sedlice 

bezodplatne. 

 

6. Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR na kompenzáciu 

výpadku podielových daní v roku 2020 vo výške 22 488,00 eur so 

splatnosťou  od roku 2024 - do roku 2027 

7. Zníženie nájomného o 50% z dohodnutého nájomného za nájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve obce Sedlice užívaných na podnikateľské účely počas doby 

úplného uzatvorenia jednotlivých prevádzok v období trvania mimoriadnej situácie, 



ktorá bola vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa jednotlivých 

opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom SR 

8. Návratnú, bezúročnú finančnú výpomoc vo výške 20 000 eur splatnú do 31. januára 

2020 účelovo viazanú na rekonštrukciu zdravotného strediska v obci Bzenov 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 

 


