
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 18. 10. 2021 

 

 

P o z v á n k a 

                       

     Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

  

 

22. októbra 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. Záverečná správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Sedlice 

6. Majetkové prevody 

7. Návrh dodatku č. 1 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške 

úhrad za sociálnu službu  
8. Návrh dodatku č. 2 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice  
9. Návrh dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sedlice 
10.  Návrh dodatku č. 1 k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce     

Sedlice 
11. Prijaté žiadosti 

12. Rôzne a diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

                                                                                  Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 22. októbra 2021 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný: Imrich Krajňák 

Overovatelia: Marek Joščák, 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: 8           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mareka Joščáka a Jozefa Maďara. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol totožných poslancov, a to Mareka Joščáka 

a Jozefa Maďara. 

 

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. Rozpočtové opatrenia 

boli zapracované; kúpa podielov v pozemku č. 795/3 KN-C sa zatiaľ nezrealizovala; zmena 

spôsobu separovaného zberu sa pripravuje, čaká sa na dodanie nádob; prebytočný majetok bol 

čiastočne odpredaný, predať sa zatiaľ nepodarilo vozidlo Multikar. Rekonštrukcia priestorov 

pobočky Slovenskej pošty sa pripravuje, mala by prebehnúť koncom novembra tohto roku; 

o ponuke predaja pozemku pre D. Timka sa má rokovať počas zasadnutia zastupiteľstva. 

 

K bodu 4: Plnenie rozpočtu 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so stavom plnenia rozpočtu. Výdavková 

a príjmová časť plnenia rozpočtu boli poslancom zaslané mailom. Na otázky k plneniu rozpočtu 

odpovedal starosta obce a v prípade ďalších otázok odporučil obrátiť sa na účtovnú referentku. 

Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie. 

  

K bodu 5: Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Sedlice 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Záverečnú správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Sedlice. K danej správe poslanci nemali žiadne 

otázky, a tak ju jednohlasne schválili. 

 

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

 

 



K bodu 6: Majetkové prevody 

  

Starosta obce opätovne predložil na prerokovanie žiadosť p. Daniela Timka. Podľa 

uznesenia z posledného zastupiteľstva mu bola zaslaná ponuka na možnosť odkúpenia parcely 

č. 1321 KNE. S touto možnosťou súhlasil, preto starosta obce predložil návrh na schválenie, 

v ktorom navrhol kúpnu cenu 2 eurá/m2 za časť s výmerou 103 m2, ktorú má pričlenenú 

k svojmu pozemku, a kúpnu cenu 4 eurá/m2 za zvyšnú časť danej parcely s výmerou 243 m2. 

Na tomto zastupiteľstve poslanci schválili zatiaľ len zámer predaja pozemku, ktorý bude 

v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli. 

 

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

 

Druhý majetkový prevod sa týka žiadosti rodiny Uhriňákovej o kúpu časti parcely č. 1326 KNE, 

ktorá susedí s ich pozemkom a toho času ju aktívne využívajú. Starosta obce predložil 

poslancom na schválenie zámer tohto predaja, ktorý bol jednohlasne schválený a opäť bude 

zverejnený na úradnej tabuli. 

 

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

 

Ďalej starosta obce informoval o vysporiadaní pozemku p. Vlastimila Tlumača, pri ktorom je 

potrebné urobiť zámennú zmluvu. Priebeh hraníc bol v teréne zameraný, avšak geometrický 

plán ešte nebol vyhotovený. 

 

K bodu 7: Návrh dodatku č. 1 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a 

výške úhrad za sociálnu službu 

 

 Starosta predložil na schválenie tento dodatok, ktorý mali poslanci zaslaný emailom 

a ktorý bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli. Dodatok reflektuje zmeny v zákone 

o sociálnych službách. Poslanci návrh dodatku schválili. 

 

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

K bodu 8: Návrh dodatku č. 2 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice 

 

 Na základe odporúčania zástupkyne pre materskú školu predložený dodatok upravuje 

výšku príspevku zo sumy 6 eur na 8 eur. Starosta obce vysvetlil, že suma 6 eur predstavovala 

doposiaľ najmenší poplatok spomedzi okolitých materských škôl. Poslanci sa s touto zmenou 

stotožnili a schválili ju. V ďalšej časti navrhovaného dodatku bola zapracovaná zmena 

finančného pásma na stanovenie výšky stravného. Vedúca školskej jedálne navrhuje zmeniť 1. 

finančné pásmo na 2. finančné pásmo. Keďže táto zmena nebola vypracovaná správne, poslanci 

ju preložili na ďalšie rokovanie zastupiteľstva. Návrh dodatku schválili v znení iba s prvou 

zmenou. 

 

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

 

K bodu 9: Návrh dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sedlice 

 



 Návrh dodatku obsahoval zmenu výšky poplatku za komunálny odpad z doterajších 10 

eur/osoba/rok na 12 eur. Táto suma zohľadňuje zvýšené náklady na odvoz odpadu v obci. 

Poslanci predmetný návrh jednohlasne schválili. 

 

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

 

K bodu 10: Návrh dodatku č. 1 k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Sedlice 
 

 Daný návrh zavádza možnosť uložiť urnu s popolom do novopostaveného kolumbária, 

preto dopĺňa do cenníka výšku poplatku za prenájom urnového miesta. Výška poplatku je 

zhodná s poplatkom za prenájom hrobového miesta a predstavuje sumu 12 eur pre občanov 

s trvalým pobytom alebo s trvalým pobytom počas ostatných 30 rokov a 100 eur pre žiadateľov 

bez trvalého pobytu v obci. Návrh dodatku bol schválený.   

 

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

 

K bodu 11: Prijaté žiadosti 

 

Nezisková organizácia LIRI predložila žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 

zabezpečenie prevádzky denného stacionára na rok 2022. Výška požadovanej sumy je rovnaká 

ako predchádzajúci rok, a to 6 000 eur. Poslanci túto žiadosť schválili. 

 

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

  

 

K bodu 12: Diskusia a rôzne 

 

 Nový prieskumný vrt na hľadanie vodného zdroja pre celú obec. Starosta obce 

oboznámil poslancov, že dal vypracovať geologickú úlohu na hľadanie vodného zdroja. 

Záver je totožný s rovnakou aktivitou z roku 2007, keď geológ Ing. Ostrolúcky určil 

ako najvhodnejšiu lokalitu miesto nachádzajúce sa severovýchodne od obce, a to tam, 

kde bol v 70-tych rokoch v rámci IGHP zrealizovaný prieskumný vrt. Tento vrt sa už, 

žiaľ, využiť nedá, preto je potrebné zrealizovať nový vrt so všetkými náležitosťami od 

povolenia až po čerpaciu skúšku. Náklady s tým spojené predstavujú sumu cca 8 000 

eur. Starosta obce predložil poslancom návrh na zaradenie tejto aktivity do rozpočtu 

obce na rok 2022. Na túto tému prebehla diskusia, poslanci o nej budú rokovať na 

najbližšom zasadnutí. 

 Nový správca pohrebiska. Pán Anton Petrenčák, doterajší správca cintorína a domu 

smútku, nám oznámil, že sa svojej funkcie plánuje vzdať ku dňu 1. 1. 2022. Správu 

cintorína a dómu smútku bude zabezpečovať obec prostredníctvom nášho zamestnanca 

Petra Sykoru, ktorý už aj absolvoval odbornú prípravu. 

 Majetkové priznanie starostu. Komisia na ochranu verejného záujmu informovala 

zastupiteľstvo, že prerokovala majetkové priznanie starostu a poslancom obecného 

zastupiteľstva ho odporúča vziať na vedomie. 

 Úprava svahu pod cintorínom a eventuálne prerobenie pozdĺžneho státia na kolmé 

státie áut. Starosta obce oboznámil poslancov o tejto stavebnej úprave. Poslanci nemali 

žiadne výhrady. Odporučili však zvoliť vhodné obdobie. 

 Inventarizačná komisia. Starosta obce podľa zaužívaného kľúča navrhol týchto 

členov: Peter Sýkora, zamestnanec OcÚ; Mária Hrušecká, referentka OcÚ. Tretie 



miesto vždy obsadzuje poslanec zastupiteľstva. Poslanec Stanislav Guman navrhol 

poslanca Jozefa Maďara. Ostatní poslanci sa s návrhom na zloženie komisie stotožnili. 

      

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

 Darčeky pre dôchodcov. Aj v tomto roku plánujeme obdarovať našich seniorov. Opäť 

to bude proticovidový balíček, obsahujúci respirátory a vitamíny. Distribúciu zabezpečí 

obecný úrad. 

 Adventný veniec. V pláne máme aj inštalovanie adventného venca v centre obce. 

Čačinu poskytne kolega poslanec Stanislav Guman. Realizáciu si berie na starosť Klub 

žien. 

 Úprava výšky nájmu. Starosta obce predložil poslancom na schválenie úpravu výšky 

nájomného, pričom súčasné sumy mali poslané emailom. Odporučil nové výšky nájmu 

zaokrúhliť na celé eurá. Zástupca starostu Marek Joščák navrhol tieto sumy: 

- Predajné priestory:                     16,00 €/m2/rok  

- Prevádzkové priestory:              16,00 €/m2/rok       

- Skladové priestory:                    10,00 €/m2/rok     

- Ambulancia:                               8,00  €/m2/rok       

- Spoločná miestnosť:                   6,00  €/m2/rok 

- Ostatné priestory:                       5,00   €/m2/rok        

- Pivničné priestory:                     9,00   €/m2/rok   

- Paušálna platba za vodné a stočné pre prevádzku kaderníctva: 40,00 €/rok 

Poslanci sa s týmto návrhom stotožnili a jednohlasne ho schválili. 

 

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

 

Diskusia: 

 

 Poslanec Vratko Kollarčík zisťoval, aký je stav obecného autobusu, ktorý už pol roka 

stojí v servise. Servis, v ktorom bol, si s poruchou nevedel poradiť, preto bez nároku na 

odmenu autobus vrátil obci. Starosta obce požiadal miestneho živnostníka Dušana 

Fiľakovského a dohodol sa s ním o možnosti opravy obecného autobusu.  

 Poslanec Martin Fiľakovský sa informoval ohľadom čiernej zástavy a jej umiestnenia 

pri ostatných zástavách. Následne vznikla diskusia, v ktorej poslanci vyjadrovali svoje 

postrehy a názory na umiestnenie čiernej zástavy. 

 Hosť z radu občanov Jaroslav Kotulič sa opýtal, ako prebieha plánovaná rekonštrukcia 

pošty. Starosta prítomných informoval o aktuálnom stave a predbežnom 

harmonograme. Rekonštrukcia by sa mala začať 24. novembra. 

 Poslanec Adam Timko sa opýtal, kedy uskutočníme schválenú realizáciu smerovacích 

šípok. Starosta obce ubezpečil, že sa tomu bude venovať so svojím zástupcom.   

 Poslanec Marek Joščák poukázal na nutnosť opravy mosta, keďže sa nemôžeme 

spoľahnúť na správu ciest a v rámci záujmu bezpečnosti našich občanov, ako aj 

zlepšenia vizualizácie obce je potrebné urobiť aspoň nevyhnutné opravy mosta na 

náklady obce. Zároveň pochválil starostu obce za výborný nápad s oblepením zastávok 

SAD historickými ilustračnými fotografiami našej obce.    

 Poslanec Jozef Maďar pripomenul nutnosť umiestnenia značiek obmedzujúcich 

rýchlosť a tiež po upozornení od občanov potrebu pridať ešte aspoň jeden priechod pre 

chodcov v centre obce.  



 Starosta obce prítomných informoval o dohode s kozmetičkou pani Skybovou 

o vypovedaní zmluvy. Zároveň rozprúdil debatu o cintoríne.   

 

K bodu 13: Návrh na uznesenie 

    

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Jozef Maďar. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

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

 

K bodu 14: Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Overovatelia:  

 

Marek Joščák                                                .................................................. 

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 22. októbra 2021 prijíma  
 

UZNESENIE č. 6/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Maďar, Marek Joščák 

      

b) berie na vedomie                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Plnenie rozpočtu  

3. Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce Sedlice 

 

c) schvaľuje 

1. Dodatok č. 1 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad 

za sociálnu službu  
2. Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice 
3. Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sedlice 
4. Dodatok č. 1 k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sedlice 
5. Zámer predaja parcely č. 1321 KN-E v k. ú. Sedlice 
6. Zámer predaja časti parcely č. 1326 KN-E v k. ú. Sedlice 

7. Inventarizačnú komisiu v zložení: Mária Hrušecká, ekónomka obce; Peter Sýkora, 

zamestnanec obce; Jozef Maďar, poslanec OcZ 
8. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ 

Sedlice za školský rok 2020/2021 
9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie prevádzky denného 

stacionára na rok 2022  

10. Zvýšenie sadzby nájomného nájomníkom obce Sedlice za nájom priestorov platné 

od 1.1.2022 

- Predajné priestory:                     16,00 €/m2/rok  

- Prevádzkové priestory:              16,00 €/m2/rok       

- Skladové priestory:                    10,00 €/m2/rok     

- Ambulancia:                               8,00  €/m2/rok       

- Spoločná miestnosť:                   6,00  €/m2/rok 

- Ostatné priestory:                       5,00   €/m2/rok        

- Pivničné priestory:                     9,00   €/m2/rok   

- Paušálna platba za vodné a stočné pre prevádzku kaderníctva: 40,00 €/rok 
 

                                                                                                         Marek Guman, starosta obce 


