
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 7.12.2020 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 15. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

11. decembra 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 opatrenie 

5. Rozpočet obce na rok 2021 

6. Informatívny rozpočet na rok 2022 a 2023 

7. Prijaté žiadosti 

8. Inventarizačná komisia 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 11. decembra 2020 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Stanislav Guman, Gabriel Kotulič 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov 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 

bezo zmeny.  

 

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

 

Za zapisovateľa určil zástupcu starostu obce a za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Gabriela Kotuliča a Stanislava Gumana. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Kotuliča a Stanislava Gumana. 

 

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

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce postupne vyhodnotil všetky body posledného uznesenia a diskusné 

príspevky s konštatovaním, že boli splnené alebo že sa priebežne plnia. Rozpočtové opatrenia 

č. 3. a 4. boli zapracované do rozpočtu, záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti sa 

zaarchivovala,  prebehla kúpa pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi, prevod zapísal aj odbor 

Katastra OU. Vhodné náhradné priestory na posilňovňu sa zatiaľ nenašli, boxovací mech 

demontovaný.   

 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenia (RO)  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie rozpočtové opatrenia č. 5/2020. 

Daný dokument bol poslancom zaslaný mailom. Poslanci rozpočtové opatrenie jednohlasne 

schválili. 

 

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

 

K bodu 5: Rozpočet obce na rok 2021  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh rozpočtu na r. 2021. 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: 9            Proti: 0            Zdržal sa: 0 



K bodu 6: Informatívny rozpočet na roky 2022 a 2023 

 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy ukladá obci spracovať informatívne rozpočty na 2 roky dopredu. Vzhľadom na to, 

že je ťažké predpokladať príjmy obce viazané na výber daní v štáte, tieto rozpočty kopírujú 

návrh rozpočtu na r. 2021. Poslanci tieto rozpočty zobrali na vedomie. 

 

K bodu 7: Prijaté žiadosti 

 

 Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Sedlice 

Starosta obce prečítal zoznam subjektov, ktoré sa uchádzajú o dotáciu na svoju činnosť na rok 

2021. Pri každom subjekte oboznámil poslancov s odôvodnením žiadosti a predloženým 

rozpočtom. Poslanci prerokovali predložené rozpočty a po krátkej rozprave sa uzniesli na tom, 

že vzhľadom na krátenie príjmov obce zo štátneho rozpočtu z dôvodu pandémie COVID 19 

udelíme každej organizácií 75 % zo žiadanej sumy. Výška pridelených dotácií: 

ŠK Sedlice: 

- futbalový oddiel                                                              4 500 eur 

- stolnotenisový oddiel                                                      2 900 eur 

 

Miestny odbor Matice Slovenskej Sedlice:                                       

                  - folklórny súbor                                                                1 900 eur 

Iné zložky o dotáciu na svoju činnosť na rok 2021 nepožiadali. 

 

 Žiadosť o dofinancovanie sociálnej služby v obci Sedlice 

Nezisková organizácia Líri požaduje na dofinancovanie prevádzky denného stacionára, ktorý 

prevádzkuje v našej obci, sumu 6 000 eur/rok. Odôvodnenie jednotlivých položiek predložila 

v rozpočte a slúžia na financovanie doplnkových a tvorivých činností klientov denného 

stacionára.   

                       

Hlasovanie: Za: 8            Proti: 0            Zdržal sa: 1 

 

K bodu 8: Inventarizačná komisia 

 

Starosta do inventarizačnej komisie navrhol týchto členov: 

Mária Hrušecká, Peter Sýkora, Marek Joščák 

 

Poslanci sa s týmto návrhom stotožnili a jednohlasne ho schválili. 

 

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

 

K bodu 9: Rôzne 

 

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

pracovné stretnutia) za rok 20230 s vyčíslením odmeny podľa schváleného poriadku 

odmeňovania. Poslanci sa zhodli, že mimoriadne koncoročné odmeny odmietajú, to zn. 

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 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovanej výzve na výstavbu MŠ. 

Podľa aktuálnych informácií zo ZMOS-u daná výzva „zamrzla“, ale je vždy 

aktuálna a jej vyhlásenie je plánované na jar roku 2021. Externé financovanie tohto 

investičného zámeru je najviac pre obce výhodné. 

 Starosta obce v krátkosti zhrnul menšie investičné akcie, ktoré sa podarilo 

zrealizovať v druhom polroku: 

- Doplnené hracie prvky na detské ihrisko z dotácie PSK vo výške 4 000 eur 

a z vlastných zdrojov vo výške 1 300 eur  

- Ukončená rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade v hodnote 

15 000 eur 

- Zakúpený traktor a komponenty na zimnú údržbu (cena traktora 36 000 eur, 

čelný nakladač 7 000, prídavné zariadenia na zimnú údržbu 3 000 eur) 

 Starosta obce informoval o zámere odpredať komunálne vozidlo (Multikar 4x2) 

Odpredaj bude realizovaný formou verejnej obchodnej súťaže a po krátkej rozprave 

odsúhlasili najnižšiu cenovú ponuku vo výške 2 000 eur. 

 

 V ďalšom bode starosta obce oboznámil poslancov OZ s plánovanými malými 

investičnými akciami: 

- doplnenie kamerového systému v centre obce 

- rekonštrukcia elektrickej prípojky ku ŠK Sedlice 

- odvodnenie  miestnej komunikácie na Bajerovskej ulici 

- vydláždenie priekopy okolo rodiny Petrouškovcov 

- aktualizácia územného plánu 

 

 

K bodu 10: Diskusia 

       

 Poslanec Martin Fiľakovský sa informoval, či pri rekonštrukcii sociálnych zariadení bol 

menený aj odpad pri pisoároch, lebo sa pred rekonštrukciou upchával. Starosta odpovedal, 

že porucha bola odstránená. Ďalej sa zaujímal o stav obecného autobusu, pretože je už 

dlhšie v oprave. Starosta informoval, že riadiaca jednotka bola repasovaná, no bol objavený 

ďalší problém s elektronikou, ktorý sa snažia v servise momentálne odstrániť. Posledným 

príspevkom bola žiadosť o zverejnenie dátumov plánovaných poľovačiek v lesoch 

v blízkosti našej obce kvôli informovaniu obyvateľov. Dôvodom je ochrana bezpečnosti 

našich obyvateľov, ktorí práve v tomto období častejšie chodia do prírody.  

 

 Poslanec Imrich Krajňák vyjadril nespokojnosť z nedostatočnej informovanosti, keďže si 

všíma, že na našu obecnú stránku sa pridáva málo nových či aktuálnych informácií.                         

Zástupca starostu svojho kolegu informoval, že už pred mesiacom prebehlo pracovné 

stretnutie s potenciálnym novým správcom stránky, čo by obsluhu obecnej stránky výrazne 

uľahčilo. Kvôli karanténnej situácii sa však druhé plánované stretnutie s novým správcom 

obecnej stránky presunulo na januárový termín a teda posun v spomínanej veci čakáme 

každú chvíľu.  Potom vyzval vedenie obce, aby pripravilo informačný leták, alebo článok 

v obecných novinách, v ktorom pripomenie, či prípadne vysvetlí nebezpečenstvá ochorenia 

COVID-19, ktorým sa obyvatelia vystavujú pri nenosení, prípadne nesprávnom nosení 

ochranných rúšok. Apeluje a tiež požaduje povzbudenie obyvateľstva na akceptáciu 

a dodržiavanie nariadení. Starosta uznal poznámku ako veľmi vhodnú a odpovedal, že daný 

článok naplánuje v koncoročnom čísle obecných novín. Ďalej upozornil na nesprávne 



parkovanie áut na nevyhradených parkovacích miestach, či už sú to chodníky alebo trávnaté 

povrchy. Podobným problémom je aj často znečistená vozovka občanmi, respektíve strojmi, 

z ktorých kolies či vlečiek odpadávajú časti bahna. Podobne je to aj s opadaným lístím, či 

vetvami stromov zasahujúcimi do vozovky. Po tomto príspevku starosta obce vyzval 

všetkých prítomných poslancov, aby na takéto správanie upozorňovali obyvateľov aktuálne 

a s dôrazom, aby sa v budúcnosti neopakovalo. Ďalej navrhol urýchlene apelovať na správu 

ciest, rekonštrukciu mosta pri lekárni zahrnuli do pripravovanej generálnej opravy vozovky 

celého úseku cesty č. III 546/3, keďže je už v nevyhovujúcom stave a pre obec je takáto 

rekonštrukcia z vlastných zdrojov nereálna.  

 

 Poslanec Vratko Kollarčík adresoval na starostu obce otázku, či bola potrebná kúpa 

šípového pluhu k obecnému traktoru a či nebolo lepšie kúpiť k tomuto traktoru vlečku. 

Starosta informoval, že tento pluh nie je len šípový, ale že dokáže meniť polohy nastavenia 

(V-čko, šikmá poloha pravá, ľavá, šíp). Starosta tiež poukázal na to, že pluh je veľmi účinný, 

nevyhnutný na zimnú údržbu, pričom práve tento typ výrazne zjednoduší vodičovi 

manipuláciu so snehom. 

 

 Poslanec Stanislav Guman sa informoval, aká je situácia s projektom výstavby chodníka 

na Nižnom konci. Starosta obce informoval, že plynári v danom momente nedali súhlasné 

stanoviskon keďže stavba zasahuje do ochranného pásma existujúceho plynovodu. 

Projektant sa snaží daný problém vyriešiť. Po tejto informácii poslanec navrhol, aby sme 

začali pripravovať projekt chodníka od strednej zastávky smerom „do Hučka“. Starosta 

zaradil tento návrh do investičných akcií. 

 

 Zástupca starostu obce informoval o pokazenej bráničke na novom cintoríne, pričom sa 

hneď s technickým pracovníkom obecného úradu dohodli na odstránení spomínaného 

problému. Následne vyzdvihol aktivitu starostu obce a poslanca Jozefa Maďara, ktorí 

rozniesli pozornosti od Mikuláša priamo do domov detí v našej obci a to tak, že po 

prebudení v nedeľu ráno si deti mohli nájsť pozornosti pred dvermi svojich domácností. 

Pokračoval predstavením plánu obdarovania našich občanov. Navrhol každému domu od 

obce darovať malú pozornosť a to konkrétne magnetku obce Sedlice. Poslanci návrh 

jednohlasne schválili. Navrhol aj vyrobenie rúšok obce Sedlice, pričom počiatočné náklady 

na grafickú úpravu by niesla obec a po ich propagácii by si ich  následne mohli občania 

objednať. Z pléna nebol nikto proti tomuto návrhu. Ďalej otvoril diskusiu na tému 

novoročného ohňostroja. Poslanci sa následne dohodli na sume 250 až 300 €, za ktorú bude 

ohňostroj obstaraný. Samozrejme bude spustený bez propagácie a organizovania 

zhromažďovania občanov, pretože to momentálna situácia nedovoľuje. Na zodpovednosť 

si to zobral zástupca starostu. Vo svojom predposlednom príspevku poukázal na potrebu 

inovácie vianočného osvetlenia, keďže sa už viacero rokov do tejto oblasti neinvestovalo 

a určite táto investícia esteticky, ale aj pocitovo spríjemní slávenie vianočných sviatkov. Na 

koniec zástupca starostu obce navrhol pripraviť online pozdrav poslancov a vedenia obce 

pre našich občanov. Poslanci mu to následne zadali ako úlohu, pričom má vymyslieť scenár 

aj tematiku. Zároveň sa však vyjadrili, že sa nemajú problém do takejto aktivity zapojiť. 

 

 Vladimír Jakubik požiadal o doplnenie jedného kontajnera na plasty na Bajerovskú ulicu 

z dôvodu stáleho preplnenia aktuálnych kontajnerov. Starosta s prihliadnutím na dĺžku ulice 

prisľúbil, že sa ho pokúsi zabezpečiť z inej lokality. 

 

 Pán Rastislav Kotulič poukázal, že kontajnery na vyšnom konci sú umiestnené na 

nebezpečnom mieste, kde by mohli spôsobiť problémy vodičom. Starosta prisľúbil 



presunutie na bezpečnejšie miesto na danej ulici. Ďalej navrhol umiestniť kameru do školy, 

kde sa často stretávajú mladí obyvatelia – tínedžeri. Starosta obce odpovedal, že zvažujeme  

prípadné doplnenie kamier, ako aj miesta, kde by boli umiestnené. 

 

 Pán Jaroslav Kotulič vyjadril názor, že niektorí naši občania nerozumejú separácii odpadu, 

čím závažne ohrozujú životné prostredie. Preto požaduje informovanie obyvateľstva 

o správnej separácii a jej veľkej miere dôležitosti pre ŽP v najbližšom čísle obecných novín.  

 

 

K bodu 11: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal Stanislav Guman. Poslanci tento návrh jednohlasne 

schválili. 

 

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

 

K bodu 12: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Stanislav Kotulič                         .................................................. 

 

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 11. decembra 2020 prijíma  
 

UZNESENIE č. 5/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Guman, Gabriel Kotulič 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Informatívny rozpočet obce Sedlice na rok 2022 a 2023 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Sedlice na rok 2021  

 

c) schvaľuje 
 

1. Rozpočet obce Sedlice na rok 2021 do výšky jednotlivých položiek 

(ekonomických kategórií) v celkovej sume: 

Bežný rozpočet: 

 príjmy obce                                               878 870 € 

 príjmy ZŠ                                                   11 600  € 

 výdavky obce                                            267 108 € 

 výdavky ZŠ - prenesené kompetencie      419 700 € 

 výdavky - originálne kompetencie           177 200 €                   

Kapitálový rozpočet: 

 príjmy                                                                   0 € 

 výdavky                                                       26 462 € 

Finančné operácie: 

 príjmy                                                                   0 € 

 výdavky                                                                0 € 

Rozpočet SPOLU:  

 príjmy                                                         890 470 € 

 výdavky                                                      890 470 € 

 

2. Pridelenie znížených dotácií z rozpočtu obce pre organizácie pôsobiace v obci so 

v tejto výške: 

 ŠK Sedlice:  

- futbalový oddiel                                                              4 500 eur 

- stolnotenisový oddiel                                                      2 900 eur 

 MOMS Sedlice:                                                                 1 900 eur 

 



3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rok 2020 vo výške 6 000 eur pre Liri, 

n. o., na poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v Dennom stacionári 

Sedlice 
4. Odmeny poslancom OcZ za výkon poslaneckého mandátu podľa Zásad 

odmeňovania poslancov 
5. Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce za mesiace 10/2020 a 11/2020 vo výške   

30 % z tarifného platu                                                                                                                                                  
6. Inventarizačnú komisiu v zložení Mária Hrušecká, Peter Sykora, Marek Joščák 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 

 


