
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 6. 9. 2021 

 

 

P o z v á n k a 

                       

     Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

  

 

10. septembra 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 

5. Rozpočtové opatrenie 2/2021 

6. Majetkové prevody 

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 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 10. septembra 2021 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný: Marek Joščák 

Overovatelia: Adam Timko, Monika Sykorová 

   

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: 8           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Adama Timka a Moniku Sykorovú. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol totožných poslancov, a to Adama Timka 

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 diskusné 

príspevky s konštatovaním, že boli splnené alebo že sa priebežne plnia. OcZ zobralo na 

vedomie stanovisko majetkovej komisie, predaj pozemku pri MŠ bol zrealizovaný 

a spoločnosti Presnet, s. r. o., bol oznámený postoj OcZ ku zámeru výstavby optickej siete. 

Rovnako bolo oznámené stanovisko OcZ ku žiadosti o spolufinancovanie rekonštrukcie 

zdravotného strediska v obci Bzenov. 

 

K bodu 4: Plnenie rozpočtu 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so stavom plnenia rozpočtu. Predložené 

materiály boli poslancom zaslané mailom. K danému plneniu poslanci nemali žiadne otázky 

a zobrali ho na vedomie. 

 

  

K bodu 5: Rozpočtové opatrenia 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

predložené obcou Sedlice a RO č. 2/2021 predložené ZŠ s MŠ Sedlice. Všetky dokumenty boli 

poslancom zaslané mailom. Starosta obce krátko okomentoval jednotlivé položky. Poslanci 

k daným RO nemali žiadne otázky a jednohlasne ich schválili. 

 

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

 

 



K bodu 6: Majetkové prevody 

  

Starosta obce majetkové prevody rozdelil podľa nehnuteľného a hnuteľného majetku. 

Nehnuteľný majetok 

1. Rodina Štefčíková – geometrickým zameraním sa zistilo, že hranica ich pozemku je 

posunutá 5 metrov v ich neprospech, čo predstavuje rovnakú časť, o ktorú mali záujem. 

Z tohto dôvodu sa odpredaj pozemku nerealizuje. 

2. Parcela č. 709/103 KNE – vlastníci: Anton Petrenčák, Marián Adzima, Matúš Hudák, 

Nikola Prokopová – touto kúpou pozemku chce obec vysporiadať vlastníctvo verejného 

priestranstva pred starým cintorínom. M. Adzima, M. Hudák a N. Prokopová súhlasia 

s odpredajom podľa cien, za ktoré menovaní kúpili predmetné podiely; A. Petrenčák 

zatiaľ s predajom nesúhlasí. 

3. Pozemok za rodinným domom č. 78 – rodina Františka Timka požiadala obec 

o odkúpenie časti pozemku za ich rodinným domom. Poslanci túto žiadosť zamietli, 

keďže v danej parcele je umiestnená vodovodná prípojka, ktorá si vyžaduje ochranné 

pásmo. Poslanci žiadateľom ponúkli inú alternatívu, a to predaj pozemku 

nachádzajúceho sa naľavo od ich pozemku. O ponuke ich bude starosta informovať 

písomne.  

4. Vlastimil Tlumač – usporiadanie vlastníctva záhrady rodiny Tlumačovej. V tomto 

prípade je potrebné nechať zamerať súčasný priebeh hraníc. Po vyhotovení 

geometrického plánu bude spracovaná zámenná zmluva. 

Hnuteľný majetok: 

Starosta obce navrhol poslancom vyradiť tento hnuteľný majetok z dôvodu dlhodobého 

nevyužívania zo strany obce. 

1. Predaj Multikara 

2. Predaj malotraktora s príslušenstvom (bubnová kosa, mulčovač, vlečka, radlica na sneh) 

3. Predaj záhradného traktora Wolfgarden v ZŠ Sedlice 

Poslanci návrh na vyradenie schválili. 

 

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

 

 

K bodu 7: Prijaté žiadosti 

  

 Starosta obce poslancov postupne informoval o týchto prijatých žiadostiach a návrhoch: 

1. Žiadosť o zmenu finančného pásma stravníkov v školskej jedálni – predkladá vedúca 

školskej jedálne. Poslanci žiadosti vyhoveli, zmena bude zapracovaná do VZN. 

2. Žiadosť o zmenu výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole – 

predkladá zástupkyňa pre MŠ. Poslanci aj tejto žiadosti vyhoveli a tá bude zapracovaná 

do VZN. 

3. Zmena poplatku za komunálny odpad – návrh predkladá referentka zodpovedná za 

odpadové hospodárstvo. Poslanci žiadosť schválili a tá bude zapracovaná do VZN. 

4. Žiadosť Miroslava Petrouška o vydláždenie priekopy. Obecný úrad prijal opätovnú 

žiadosť od M. Petrouška, ktorú doplnil aj o požiadavku asfaltovej cesty a doplnenia 

verejného osvetlenia. S verejným osvetlením poslanci súhlasili a realizáciu ďalších 

požiadaviek presunuli do budúcna. 

5. Návrh na uzavretie pohrebiska – predkladá starosta obce s tým, že bude stanované 

šesťmesačné obdobie, počas ktorého každý dotknutý občan môže vyjadriť súhlas, príp. 

nesúhlas so zámerom. O zámere bude uvedená podrobná informácia v najbližšom 

vydaní obecného občasníka. 



6. Návrh na zmenu spôsobu separovaného zberu odpadov – predkladá starosta obce. 

Hlavným dôvodom prechodu na nový systém separovaného zberu odpadu je 

neadresnosť zberu, prepĺňanie nádob a stojísk, opotrebovanosť kontajnerov. Poslanci 

OcZ schválili separovaný zber prostredníctvom 120-litrových nádob. 

 

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

 

7. Žiadosť o rozšírenie priestorov Slovenskej pošty, a. s. – starosta obce informoval 

poslancov o súhlase Slovenskej pošty s alternatívou odpustenia nájmu. Poslanci sa 

zhodli na určení finančného stropu vo výške 10 500 eur. 

 

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

 

8. Žiadosť Mateja Mihálika o asfaltový povrch prístupovej komunikácie – poslanci 

presunuli túto žiadosť do budúcna. 

 

 

K bodu 8: Rôzne 

 

 Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby si do najbližšieho zasadnutia pripravili 

priority rozpočtu na rok 2022. Sám pritom ponúkol tieto námety: vytvorenie rezervy pri 

financovaní kanalizácie; alternatíva budovania materskej školy svojpomocne; revitalizácia 

parkov a regulácia tokov; doplnenie miestnych komunikácií. 

V ďalšej časti starosta obce informoval poslancov o týchto udalostiach a podujatiach: začala sa 

rekonštrukcia workoutového ihriska, ktorú športovci vykonávajú svojpomocne, pričom 

materiál zabezpečuje obecný úrad; 16. septembra sa budú konať Medzinárodné cyklistické 

preteky Okolo Slovenka, ktorých jedna z etáp prejde aj cez našu obec; starosta informoval 

o prebiehajúcej rekonštrukcii cesty v úseku Klenov – Hrabkov, ktorá by mala byť ukončená 

v polovici septembra; starosta zároveň informoval o doplnení dopravného značenia 

obmedzujúceho dopravu nad 7,5 t v úseku Ľubovec – Obišovce. 

 

K bodu 9: Diskusia 

 

Bod Diskusia bol spojený s bodom Rôzne.   

 

K bodu 10: Návrh na uznesenie 

    

Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Monika Sykorová. Poslanci návrh jednohlasne 

schválili. 

 

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

 

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

 

Overovatelia:  

 

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

Adam Timko                                                 .................................................. 



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 10. septembra 2021 prijíma  
 

UZNESENIE č. 5/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

a) volí 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Adam Timko, Monika Sykorová 

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2021 

 

a) schvaľuje 
 

1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 obce Sedlice 

2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 Základnej školy s materskou školou Sedlice 

3. Kúpu podielov v pozemku č. 795/3 KN-C, zapísaného na LV č. 1558, druh pozemku 

orná pôda, s výmerou 1288 m2 v nasledovnom členení: 

- Podiel vedený pod  B1 a B16, vlastník Marián Adzima, Sedlice č. 158, 082 

43 Sedlice, v podiele 12/42 a 2/168 k celku, za kúpnu cenu 5,50 eur/m2 

- Podiel vedený pod  B14, vlastník Matúš Hudák, Miklušovce  č. 11, 082 44 

Sedlice, v podiele 1/84 k celku, za kúpnu cenu 3,00 eur/m2 

- Podiel vedený pod  B18, vlastník Nikola Prokopová, Sedlice č. 44, 0823 43 

Sedlice, v podiele 1/84 k celku, za kúpnu cenu 3,00 eur/m2 

4. Zmenu spôsobu separovaného zberu na zber prostredníctvom 120 L farebne 

odlíšených zberných nádob 

5. Prebytočný majetok obce Sedlice: 

- Komunálne vozidlo Multikar M25 

- Malotraktor Vari systém 

- Traktorová kosačka Wolfgarden 105H.220   

6. Odpustenie nájomného pre Slovenskú poštu, a. s., do výšky rekonštrukčných prác 

v maximálnej výške 10 500 eur. 

 

b) poveruje 

 

1. Starostu obce ponúknuť p. Danielovi Timkovi k odkúpeniu iného vhodného 

pozemku ako odpoveď na žiadosť o kúpu časti pozemku č. 1322 KN-E v k. ú. 

Sedlice. 

Marek Guman 

Starosta obce 


