
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 7. 6. 2021 

 

 

P o z v á n k a 

                       

     Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

 

 

11. júna 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. Prijaté žiadosti 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 11. júna 2021 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný: Imrich Krajňák  

Zapisovateľ: Marek Joščák 

Overovatelia: Gabriel Kotulič, 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 zmeny alebo doplnenie 

programu zasadnutia a ten dal následne schváliť. Navrhnutý program bol schválený bezo 

zmeny.  

 

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

 

Za zapisovateľa určil zástupcu starostu obce a za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Gabriela Kotuliča a Imricha Krajňáka. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Kotuliča a Imricha Krajňáka. 

 

Hlasovanie: Za: 8           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. Záverečný účet obce bol schválený 

a zapracovaný do účtovnej agendy. Vyplýva z neho použitie prebytku na tvorbu rezervného 

fondu v plnej výške 1178,83 eur. OZ schválilo Memorandum o partnerstve a spolupráci 

s Nadáciou pre rodinu pri PSK. Poslanci ďalej schválili kúpnu zmluvu s gr.-kat. cirkvou 

Miklušovce v súvislosti kúpou pozemkov v k. ú. Sedlice. Poslanci neschválili žiadosť p. Aleny 

Skybovej o náhradné priestory pre prevádzku kozmetiky v dolnej časti kinosály 

 

K bodu 4: Prijaté žiadosti 

 

 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o posunutie hranice pozemku č. 435/1 

z dôvodu zväčšenia zeleného pásu popri miestnej komunikácii. Žiadosť bola schválená. 

  

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

 

 Starosta predložil žiadosť o rekonštrukciu priestorov prevádzky Slovenskej pošty, ktorú 

predložila samotná spoločnosť. Výška nákladov je rozpočtovaná na sumu cca 10 500 eur. 

Poslanci OZ sa uzniesli na tejto odpovedi:  

- Slovenská pošta, a. s., zrekonštruuje nový priestor na vlastné náklady a predloží účtovné 

doklady a obec Sedlice odpustí nájom vo výške nákladov na rekonštrukciu 



- Nový priestor zrekonštruuje obec Sedlice a o dané finančné náklady zvýši Slovenskej 

pošte, a. s., nájom rozpočítaný na 10 rokov 

 

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

 

 Ďalšou bola žiadosť obce Bzenov o spolufinancovanie rekonštrukcie zdravotného 

strediska. Obec Bzenov predložila návrh spolufinancovania podľa počtu obyvateľov 

jednotlivých obcí, ktoré sú súčasťou obvodu ZS Bzenov. Poslanci žiadosť zamietli. 

 

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

 

 

K bodu 5: Rôzne 

 

Výstavba garáže pre techniku OcÚ 
Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnych možnostiach a obmedzeniach 

umiestnenia plánovanej garáže za budovu OcÚ. Poslanci OcZ poverili starostu obce pokračovať 

v tejto stavebnej investícií. 

 

Výstavba materskej školy 
Po spracovaní projektovej dokumentácie bol stanovený rozpočet na výstavbu vo výške 760 000 

tis. eur. Finančný strop aktuálnej výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ sa riadi podľa tohto 

vzorca: 42 miest x 9 500 eur/miesto = 399 000 s DPH. Zvyšok sumy by musela obec 

dofinancovať z vlastných zdrojov, čo je pre obec neúnosné.  Starosta obce ponúkol 3 možnosti: 

- Podanie žiadosti cez IROP (fondy EU) a následné zaúverovanie doplatku 

- Prekreslenie projektu na lacnejší variant (poschodová budova) 

- Odloženie výstavby 

Poslanci sa zhodli na tretej možnosti, ktorú následne schválili. 

 

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

 

Zámer výstavby optickej siete 

Firma Presnet, spol. s  r. o., ponúkla obci výstavbu optickej siete, ktorú by realizovala na vlastné 

náklady. Spoločnosť plánovala optický kábel uložiť do zeme. OcZ sa s návrhom nestotožnilo, 

keďže by s rozkopávkou obce boli spojené viaceré prekážky. Poslanci tento zámer zamietli 

a odporučili realizáciu výhradne vzdušným vedením po stĺpoch nízkonapäťového vedenia vo 

vlastníctve VSD, a. s. 

 

Oznámenie z Arcibiskupského úradu v KE 

 

Majetková komisia pri Arcibiskupskom úrade v Košiciach zamietla žiadosť obce Sedlice 

o odkúpenie časti pozemku č. 709/5 KN-E v k. ú. Sedlice. Pozemok chcela obec použiť ako 

stavebné parcely. 

 

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

 

Oznámenie o realizácií letného tábora od Saleziánov don Bosca 

 

Saleziáni dona Bosca v Prešove oznámili obci zámer realizovať ďalší ročník letného tábora 

v povodí rieky Sopotnica patriacom do k. ú. Sedlice. 



 

 

K bodu 6: Diskusia 

 

Poslanec Martin Fiľakovský sa informoval o tom, či je možné doplniť po Miklušovskej ulici 

pouličné osvetlenie na každý stĺp, a nie ako doteraz, že svietidlá sú inštalované na každom 

druhom stĺpe. Dôvodom je zvýšiť bezbečnosť chodcov v tomto úseku, keďže tam chýba 

chodník popri ceste a doprava na nej je frekventovaná. Starosta prisľúbil, že svietidlá dá 

namontovať. 

 

Poslanec Vratko Kollarčík sa informoval o aktuálnom technickom stave obecného autobusu, 

pretože prebiehajúci servis trvá už pomerne dlho. Starosta prečítal poslancom písomnú 

komunikáciu od servisného technika, ktorý nápisal, že momentálne čaká na dodanie súčiastok 

potrebných na opravu a že o ďalšom posune v servise bude informovať. Medzi poslancami 

vznikol názor, že do úvahy prichádza aj odpredaj autobusu. 

 

Poslanec Jozef Maďar predniesol poslancom požiadavku vyjadriť sa k organizovaniu 

kultúrneho programu k tohtoročnej odpustovej slávnosti. Vzhľadom na to, že epidemická 

situácia je v tomto roku iná, ako to bolo pred rokom, podľa neho prichádza do úvahy pripraviť 

program. Prítomných poslancov požiadal o stanovisko, či súhlasia s prípravou. Poslanci sa 

s prednesenou požiadavkou stotožnili a súhlasili so začatím príprav. 

 

Poslanec Imrich Krajňák sa zaujímal o prípravu novej webovej stránky obce, a to aj vzhľadom 

na skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy. Starosta a poslanec poverený obsahovými úpravami 

webu uistili poslancov o tom, že čoskoro bude stránka spustená, avšak v snahe docieliť 

požadované kvality kladené na fungovanie a celkový dizajn webu nie je dobré unáhliť jeho 

sprístupnenie verejnosti, a to aj preto, že obec v súčasnosti dostupné webové sídlo má. 

 

  

K bodu 7: Návrh na uznesenie 

   Návrh na uznesenie prečítal poslanec Martin Fiľakovský. Poslanci tento návrh 

jednohlasne schválili. 

 

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

 

K bodu 8: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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. júna 2021 prijíma  
 

UZNESENIE č. 4/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Gabriel Kotulič, Imrich Krajňák 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Stanovisko majetkovej komisie Košickej arcidiecézy, v ktorom zamieta predaj časti 

pozemku č. 709/5 KN-C, ktoré chcela obec Sedlice využiť na výstavbu rodinných 

domov 

                          

c) schvaľuje 
 

1. Kúpu novovytvoreného pozemku č. 435/7 KN-C s výmerou 72 m2, druh pozemku 

orná pôda, ktorý je vyznačený na GP č. 62/2021 vyhotovenom dňa 20.5.2021 

Adriánom Tkáčom, za kúpnu cenu totožnú s predajnou cenou podľa verejnej 

obchodnej súťaže č. 1/2020 

2. Odloženie výstavby materskej školy z dôvodu vysokých finančných nákladov na jej 

realizáciu 

3. Výstavbu optickej siete výhradne vzdušným vedením po stĺpoch nízkonapäťového 

vedenia vo vlastníctve VSD, a. s. 

 

d) zamieta 

 

1. Žiadosť obce Bzenov o spolufinancovanie rekonštrukcie zdravotného strediska 

 

e) poveruje 

 

1. Starostu obce rokovať s vedením Slovenskej pošty, a. s., vo veci rozšírenia 

prevádzky pošty s týmito možnosťami: 

- Slovenská pošta, a. s., zrekonštruuje nový priestor na vlastné náklady 

a predloží účtovné doklady a obec Sedlice odpustí nájom vo výške nákladov 

na rekonštrukcie 

- Nový priestor zrekonštruuje obec Sedlice a o dané finančné náklady zvýši 

Slovenskej pošte, a. s., nájom rozpočítaný na 10 rokov 



2. Starostu obce listom osloviť PDP Sedlice o pravidelnej realizácii opatrení proti 

prívalovým dažďom, ktoré spôsobujú obci a občanom škody na majetku, ako aj 

náklady na odstraňovanie následkov. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 


