
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 25.1.2021 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 16. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

29. januára 2021 (piatok) o 18.30 hod  

v kancelárii starostu obce 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat 

na území obce Sedlice 

5. Návrh VZN č. 2/2021 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Sedlice 

6. Návrh VZN č. 3/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sedlice 

7. Plnenie rozpočtu za rok 2020 

8. Inventarizácia majetku obce 

9. Prijaté žiadosti 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 



Z Á P I S N I C A 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 29. januára 2021 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Zapisovateľ: Marek Guman 

Overovatelia: Vratko Kollarčík, Imrich Krajňák 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že 

OZ je uznášaniaschopné. Prítomných poslancov vyzval na prípadné zmenu alebo 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 Vratka Kollarčíka a Imricha Krajňáka. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Kollarčíka a Imricha Krajňáka. 

 

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. Rozpočet obce na rok 

2021 bol zapracovaný a zverejnený v zákonnej lehote; dotácie schválené organizáciám 

pôsobiacim v obci čakajú na pridelenie, ktoré závisí od schopnosti ich čerpania v nadväznosti 

na aktuálnu pandemickú situáciu; dotácia na stacionár v kvartálnej splátke odoslaná; 

poslanecké odmeny vyplatené, inventarizačná komisia zasadala a vykonala inventarizáciu.  

Diskusia: našiel sa nový automechanik, ktorý by mohol namontovať repasované diely obecného 

autobusu; plán poľovačiek bol zverejnený; je podpísaná zmluva na vytvorenie nového 

webového sídla obce; Ozveny Sedlíc boli roznesené aj s harmonogramom vývozu 

komunálneho odpadu a magnetkami; opravu mosta na štátnej ceste v centre obce bude  potrebné 

iniciovať cez SUC PSK; bol oslovený projektant František Ondrej na spracovanie projektovej 

dokumentácie na výstavbu chodníkov popri štátnej ceste smerom na Miklušovce; Mikuláš bol 

zorganizovaný, rúška boli objednané a rozdané zastupiteľstvu; je potrebné osloviť firmy 

predávajúce vianočné osvetlenie pre obce a požiadať o vypracovanie CP; doplnenie kontajnera 

na plasty na Bajerovskej ulici zrealizované. 

 

K bodu 4: Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových 

zvierat na území obce Sedlice 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie Návrh VZN č. 1/2021 o 

podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Sedlice. Na OZ 

bol návrh prediskutovaný a v podobe s niekoľkými úpravami jednohlasne schválený. 

 

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



 

K bodu 5: Návrh VZN č. 2/2021 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Sedlice 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie Návrh VZN č. 2/2021 nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sedlice. Na OZ bol 

návrh prediskutovaný a po doplneniach takisto jednohlasne schválený. 

 

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

 

K bodu 6: Návrh VZN č. 3/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 

Sedlice 

 

Návrh VZN č. 3/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sedlice 

poslanci prerokovali a schválili. 

 

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

 

K bodu 7: Plnenie rozpočtu za rok 2020 

 

Plnenie rozpočtu bolo poslancom OZ predložené na rokovanie. Starosta prešiel výšku 

jednotlivých položiek a ich percentuálne plnenie. Poslanci nemali k nemu žiadne otázky 

a schválili ho jednohlasne. 

 

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

 

K bodu 8: Inventarizácia majetku obce  

 

 Inventarizačná správa z komisie bola poslancom zaslaná emailom a na zasadnutí bola 

schválená. 

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

 

K bodu 9: Prijaté žiadosti 

 

 Starosta obce informoval o žiadosti p. Halčina o odkúpenie pozemku č. 578/1 KN-C, 

z ktorého užíva v súčasnosti väčšiu časť a chcel by zosúladiť právny stav so stavom reálnym. 

Zároveň požiadal aj o odkúpenie časti susednej parcely, ktorá je priľahlá k parcele v jeho 

vlastníctve. Po krátkej rozprave sa poslanci zhodli na tomto predaji a schválili zámer predaja, 

ktorý sa následne zverejní na úradnej tabuli obce.  

 

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

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ žiadosti prednesenej veliteľom DHZO Sedlice 

o potrebe umiestniť pridelené vozidlo Iveco Daily do prednej garáže v budove hasičskej 

stanice, ktorú momentálne využíva obec. Hlavným argumentom je skutočnosť, že toto 

vozidlo nevojde pri súčasnom konštrukčnom riešení garážovej brány do malej garáže určenej 

pre DHZO. Návrh starostu je zabezpečiť montáž iného druhu garážovej brány (vonkajšia, 

rolovacia), čím sa dosiahne väčšia svetlá výška, ako aj väčšia dĺžka súčasnej garáže. 

Poslanec Martin Fiľakovský navrhol vybudovať novú garáž pre obecnú techniku na 

pozemku za obecným úradom a zásahové vozidlo Iveco Daily umiestniť do prednej garáže. 



Poslanec Imrich Krajňák navrhol stretnutie na danom mieste a prehodnotenie tohto návrhu. 

Poslanci sa s týmto návrhom stotožnili. 

 

 Ďalšou predloženou žiadosťou veliteľa DHZO bola žiadosť na vyčlenenie finančných 

prostriedkov na opravu strechy na budove hasičskej stanice. Starosta vysvetliť, že problém 

spočíva v nadbytočných dierkach po skrutkách, ktorými bola krytina prichytená nesprávne. 

Podľa jeho názoru sa dajú tieto dierky zaizolovať bez nutnosti výmeny krytina na celej 

streche. Poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné navrhnúť konkrétny technologický postup, 

ako aj cenovú ponuku na výmenu krytiny a porovnať cenovú náročnosť a tiež efektivitu 

týchto postupov. 

  

K bodu 10: Rôzne 

 

- starosta obce informoval o ukončení pracovného pomeru s p. Miroslavom Ondušom-

Šebešom, a to na základe vzájomnej dohody. Následne zareagoval poslanec Krajňák, ktorý 

sa vyjadril, že by danú situáciu riešil iným spôsobom 

- starosta taktiež informoval o aktuálnom stave projektovej dokumentácie na výstavbu novej 

budovy MŠ; dokumentácia je spracovaná, momentálne sa čaká na vyjadrenie RÚVZ 

a HaZZ k nej; následne obec požiada o územné konanie 

- následne starosta priblížil možnosti izolácie strechy obecného úradu, pričom sa väčšina 

poslancov priklonila k odmietnutiu penovej izolácie, najmä z dôvodu kondenzácie 

vodných pár 

- nakoniec starosta informoval o preložení novoročného ohňostroja na neurčito; zástupca 

starostu vysvetlil dôvody preloženia ohňostroja a zosumarizoval jednotlivé stanoviská 

občanov k tejto aktivite; taktiež reagoval na niektoré názory poslanca I. Krajňáka, ku 

ktorým vyjadril nesúhlasný postoj 

       

K bodu 11: Diskusia 
 

 Poslanec Martin Fiľakovský sa informoval o situácii istého spoluobčana. Zároveň 

upozornil na konanie obyvateľov iných obcí, ktorí hádžu do obecných 1100-litrových 

kontajnerov odpad. Starosta povedal, že tento problém eviduje a že sa ho bude snažiť 

v blízkom čase vyriešiť. 

 

 Poslanec Gabriel Kotulič sa opýtal, či môžeme od PDP Sedlice získať do prenájmu 

priestor pri obecnom kontajnerovom stojisku. Starosta následne odpovedal, že o danej 

veci s vedením družstva rokoval, ale keďže momentálne družstvo spomínanú halu 

využíva a inú vyhovujúcu halu nemá  k dispozícii, hľadá sa vhodná alternatíva 

požadovaného priestoru.   

 

 Starosta obce prítomných informoval o diskusii, ktorá vznikla na internetovej stránke 

Facebook, v ktorej bolo napadnuté dobré meno obce, ako aj jej technického 

zamestnanca. Zároveň vyjadril potrebu pripomenúť členom obecných organizácií 

vhodnosť a relevantnosť príspevkov, ktoré umiestňujú na sociálne siete, aby 

k podobným nepríjemnostiam už nedochádzalo.  

 

 

K bodu 12: Návrh na uznesenie 



   Návrh na uznesenie prečítal poslanec Imrich Krajňák. 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:  

 

Vratko Kollarčík                         .................................................. 

 

Imrich Krajňák                            .................................................. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 29. januára 2021 prijíma  
 

 

UZNESENIE č. 1/2021 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Imrich Krajňák, Vratko Kollarčík 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Plnenie rozpočtu za rok 2020 

                          

c) schvaľuje 
 

1. VZN č. 1/2021 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na 

území obce Sedlice 
2. VZN č. 2/2021 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Sedlice 
3. VZN č. 3/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sedlice 

4. Správu o výsledku inventarizácie majetku obec Sedlice k 31.12.2020 

5. Zámer predaja časti pozemku č. 578/1, reg. KN-C, druh pozemku ovocný sad 

a časti pozemku č. 87 KN-E, druh pozemku záhrada vo vlastníctve obce Sedlice, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 


