
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 10.5.2021 

 

 

P o z v á n k a 

                       

       Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 18. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

14. mája 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. Plnenie rozpočtu za 1. Q r. 2021 

5. Záverečný účet obce Sedlice, Konsolidovaná výročná správa, Správa audítora, Správa 

hlavnej kontrolórky 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Sedlice 

7. Prijaté žiadosti 

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 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach, 

konaného dňa 14. mája 2021 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný: Imrich Krajňák, Vratko Kollarčík  

Zapisovateľ: Marek Joščák 

Overovatelia: Monika Sykorová, Jozef Maďar 

   

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: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľa určil zástupcu starostu obce a za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Moniku Sykorovú a Jozefa Maďara. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Sykorovú a Jozefa Maďara. 

 

Hlasovanie: Za: 7           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 

boli zapracované do rozpočtu obce, úväzok kontrolórky obce bol schválený v rozsahu 17 %, 

schválená bola aj dotácia pre RKFÚ. Uskutočnil sa predaj pozemku rodine Halčinovej, bolo 

začaté obstaranie zmien a doplnkov v ÚP obce, dekréty pre veliteľa a členov DHZO boli 

schválené a bola vyhlásená voľba kontrolóra obce. 

 

K bodu 4: Plnenie rozpočtu 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie plnenie rozpočtu za 1. Q. roku 

2021. Dokument bol poslancom zaslaný mailom, poslanci k danému plneniu rozpočtu nemali 

žiadne otázky a jednohlasne ho schválili. 

 

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

 

K bodu 5: Záverečný účet obce Sedlice, Konsolidovaná výročná správa, Správa audítora, 

Správa hlavnej kontrolórky 

 

Starosta obce predložil na schválenie prítomným poslancom záverečný účet obce za rok 

2020 a následne prečítal správu nezávislého audítora a kontrolórky obce k danému účtu. 

Poslanci mali tento účet zaslaný mailovou poštou. Podľa záverečného účtu obec Sedlice 

hospodárila s prebytkom 1 178,83 eur, ktorý sa presunie na rezervný fond. Vyzval poslancov 



k prípadným otázkam. Poslanci skonštatovali, že dané správy berú na vedomie a záverečný účet 

obce aj s presunom prebytku hospodárenia na rezervný fond schválili. 

 

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

 

K bodu 6: Voľba kontrolóra obce Sedlice 

 Starosta obce informoval poslancov, že do výberového konania sa prihlásila iba jedna 

záujemkyňa. Prihláška splnila všetky náležitosti a obsahovala všetky povinné prílohy. Starosta 

obce oznámil poslancom meno kandidátky a vyzval ich, aby hlasovali o zvolení tejto 

kandidátky.  

 

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

 

K bodu 7: Prijaté žiadosti 

 

Úrad PSK poslal obciam návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci, ktorého cieľom 

je prostredníctvom zriadeného Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny (jej 

zriaďovateľom je PSK) pomáhať rodinám pri riešení krízových situácií zapríčinených 

prírodnými pohromami či nepredvídateľnými udalosťami v Prešovskom kraji. Poslanci po 

krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu o memorande.  
 

Hlasovanie: Za: 5            Proti: 0            Zdržal sa: 2 

 

Starosta obce informoval poslancov o ústnej žiadosti p. M. Petrouška, majiteľa 

nehnuteľnosti v blízkosti ihriska, o vyregulovanie priekopy v úseku od mosta, ktorý je súčasťou 

štátnej cesty, po vyústenie priekopy do Sedlického potoka. Poslanci sa so žiadosťou oboznámili 

a zhodli sa na neskoršom termíne realizácie. 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh p. M. Mihalika o posunutie hranice 

novovytýčeného pozemku v jeho vlastníctve z dôvodu rozšírenia príjazdovej komunikácie 

k rod. domu so súp. č. 62. Majiteľ pozemku navrhuje obci vytvorenie zeleného pásu pred jeho 

pozemkom. Poslanci tento návrh nateraz odmietli. 

 

Starosta ďalej informoval poslancov o žiadosti prijatej od p. A. Skybovej o vybudovanie 

nových priestorov prevádzky kozmetiky z dôvodu rozšírenia prevádzky Slovenskej pošty, a. s. 

Starosta oboznámil poslancov s možnosťami vybudovania nových priestorov, avšak poslanci 

sa nestotožnili ani s jednou z nich a navrhli hľadať iné vhodné umiestnenie. 

 

Hlasovanie: Za: 0            Proti: 4            Zdržal sa: 3 

 

K bodu 8: Rôzne 

 

 Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie 

pozemkov s výmerou 51 m2 a 225 m2 za 4 €/m2, ktoré užíva Obec Sedlice, od gr.-kat. cirkvi 

v Miklušovciach. Poslanci predmetnú zmluvu jednohlasne schválili. 

 

 Hlasovanie: Za: 0            Proti: 4            Zdržal sa: 3 

 

 



 Starosta obce ďalej oboznámil poslancov s rozpočtom plánovanej výstavby materskej 

školy. Daný rozpočet činí 780-tisíc eur s DPH, čo značne prevyšuje finančné možnosti obce. 

Spolieha sa na výzvu zo štrukturálnych fondov EÚ na budovanie nových objektov materských 

škôl, avšak aj v týchto výzvach figuruje finančný strop, ktorý bude zrejme nižší. Poslanci sa 

zhodli na tom, že výstavbu prehodnotia, hneď ako bude známa výška doplatku k štrukturálnym 

fondom. 

 

 Starosta vyzval poslancov, aby vyjadrili svoje názory na používanie obecného traktora 

na mulčovanie súkromných záhrad. Vzhľadom na to, že obec nedisponuje dostatočným počtom 

zamestnancov a že prednostne sa potrebuje venovať vlastným úlohám, poslanci konštatovali, 

že takejto požiadavke zo strany verejnosti nemôžu vyhovieť. 

 

K bodu 9: Diskusia 

 

Poslanec Gabriel Kotulič sa informoval o tom, či vysypaná cesta pred Milošom Timkom 

zvládala absorpciu zvýšeného množstva vody po nedávnom silnom daždi. Starosta odpovedal, 

že sa mu pán Timko nesťažoval, ale danú situáciu overí.  

 

Poslanec Adam Timko sa opýtal na VZN o chove hospodárskych zvierat v súvislosti 

s jeho aplikáciou do praxe. Ďalej sa pýtal na plánované stretnutie s vedením COOP Jednota 

v otázke rozšírenia priestorov. Taktiež sa opýtal, či by sme nevedeli dočasne zriadiť prevádzku 

posilňovne v starej budove COOP Jednota. 

 

Kontrolórka obce sa opýtala, či sa niečo nedá robiť s príjazdovou cestou na starý 

cintorín, keďže tam dlhodobo parkujú autá, ktoré bránia v bezproblémovom zaparkovaní 

vozidla pri návšteve cintorína. Upozornila aj na hlboký žľab odvádzajúci povrchovú vodu, cez 

ktorý je problém prejsť motorovým vozidlom.   

 

Poslanec Martin Fiľakovský sa opýtal, či sa niečo bude diať s konármi, ktoré sú 

nahromadené na Vyšnom konci, keďže vizuálne to občanov ruší. Starosta odpovedal, že už to 

bolo pred pár dňami objednanou firmou vyčistené.  

 

Poslanec Jozef Maďar pripomenul problém s extrémne hlučnými motorkami, na ktoré 

pravidelne upozorňujú poľovníci aj občania, ktorých tento hluk ruší počas týždňa, a najmä cez 

víkend. V diskusii sa vyjadrili viacerí poslanci a vyslovili súhlasný postoj k tomuto problému, 

ale zároveň sa zhodli na tom, že v rámci právnych noriem to zakázať nemôžeme. Môžeme ale 

žiadať vlastníkov týchto motoriek, aby po obci jazdili na nízkych otáčkach.  

 

Poslanec Marek Joščák sa informoval, ako sme pokročili v zriadení kolumbária. 

Starosta vysvetlil, že je takmer hotové a v priebehu mesiaca prebehne jeho inštalovanie. Tiež 

oslovil Stanislava Gumana s prosbou, aby prešiel náučný chodník a zaznamenal nedostatky, 

ktoré bude potrebné pred letnou turistickou sezónou odstrániť. 

 

K bodu 10: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Monika Sykorová. Poslanci návrh jednohlasne 

schválili. 

 

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

 

 



K bodu 11: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 14. mája 2021 prijíma  
 

UZNESENIE č. 3/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

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

2. Volebnú komisiu v zložení: Jozef Maďar, Monika Sykorová 

3. p. Milenu Štvartákovú za hlavnú kontrolórku obce Sedlice podľa zákona 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení od 13.7.2021 na funkčné obdobie 6 rokov  

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Správu hlavného kontrolóra obce ku záverečnému účtu obce Sedlice za rok 2020 

3. Správu audítora ku záverečnému účtu obce Sedlice za rok 2020 

4. Konsolidovanú výročnú správu 

5. Plnenie rozpočtu za I. Q roku 2021 

                          

c) schvaľuje 
 

1. Záverečné účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v plnej 

výške 1178,83 eur.  

3. Memorandum o partnerstve a spolupráci uzatvoreného medzi obcou Sedlice 

a Nadáciou PSK 

4. Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva 

obce Sedlice a to: 

-  parcela č. 315/20 KN-C s výmerou 51 m2, druh pozemku orná pôda vo 

vlastníctve pod B1 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Miklušovce, 08244, 

Miklušovce, č. 1, IČO: 31951821 v podiele 1/1 k celku 

- spoluvlastníckeho podielu parcely č. 993/1 KN-E s výmerou 2090 m2, druh 

pozemku trvalý trávny porast vo vlastníctve pod B5 Gréckokatolícka cirkev, 



farnosť Miklušovce, 08244, Miklušovce, č. 1, IČO: 31951821 v podiele 48/576 

k celku 

 

d) neschvaľuje 

- žiadosť p. Alena Skybovej o náhradné priestory pre prevádzku kozmetiky 

v dolnej časti kinosály 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 


