
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 6. 12. 2021 

 

 

P o z v á n k a 

                       

     Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

  

10. decembra 2021 (piatok) o 18.30 hod  

v zasadačke obecného úradu 

 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 

5. Návrh informatívnych rozpočtov na roky 2023 a 2024 

6. Návrh dodatku č. 2 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice  
7. Návrh VZN č. 4/2021 o organizovaní referenda v obci 

8. Rozpočtové opatrenia   

9. Rôzne a diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                                 Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 10. decembra 2021 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Overovatelia: Stanislav Guman, 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 overovateľov zápisnice určil poslancov Stanislava Gumana a Imricha Krajňáka. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

Gumana 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. Žiadosť o modernizáciu knižnice v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 v obci Sedlice bola podaná; majetkové prevody sa uskutočnia; 

odmeny poslancom a kontrolórke obce boli zapracované do rozpočtu; úprava parkoviska pri 

cintoríne z pozdĺžneho na kolmé státie sa pripravuje na budúci rok. 

 

 

K bodu 4: Návrh rozpočtu obce na rok 2022 

 

 Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh rozpočtu obce na rok 2022. 

V súvislosti s rozpočtom uviedol, že prioritou bude dokončenie rekonštrukcie budovy 

športového klubu a výstavba chodníka na Nižnom konci a ďalšie investičné akcie menšieho 

rozsahu. Poslanci predložený rozpočet schválili. 

 

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

  

K bodu 5: Návrh informatívnych rozpočtov na roky 2023 a 2024 

 

Starosta informoval OZ, že povinnosťou obce je spracovať aj informatívne rozpočty na 

roky 2023 a 2024. Tieto rozpočty vzali poslanci na vedomie. 

 

K bodu 6: Návrh dodatku č. 2 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice 

  



Starosta obce predložil na rokovanie návrh dodatku, v ktorom je výška stravnej jednotky 

zaradená do 2. finančného pásma. Toto pásmo reflektuje zvyšovanie vstupných nákladov 

školskej kuchyne. Poslanci dodatok schválili. 

 

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

 

K bodu 7: Návrh VZN č. 4/2021 o organizovaní referenda v obci 

 

 Starosta predložil na schválenie návrh VZN o organizovaní referenda v obci. Je 

povinnosťou obce mať prijaté takéto VZN. Obec na to upozornil prokurátor v rámci 

prokurátorskej previerky. Poslanci k predloženému návrhu  nemali otázky a jednohlasne ho 

schválili. 

 

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

K bodu 8: Rozpočtové opatrenia 

 

 Starosta obce predložil na rokovanie rozpočtové opatrenie č. 3/2021 vypracované obcou 

Sedlice a zároveň rozpočtové opatrenie č. 3/2021 vypracované ZŠ s MŠ. Rozpočtovými 

opatreniami sa zosúlaďuje skutočné čerpanie finančných prostriedkov so schváleným 

rozpočtom. Po krátkej diskusie boli rozpočtové opatrenia prijaté. 

 

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

 

K bodu 9: Rôzne a diskusia 

 

 V tomto bode starosta obce predložil žiadosť o finančné zabezpečenie nového 

súťažného ročníka Futbalového oddielu a Stolnotenisového oddielu ŠK Sedlice. Poslanci 

schváli žiadosť v plnej výške, avšak s dodatkom, že v prípade neuskutočnenia celého 

súťažného ročníka bude dotácia krátená. Ostatné záujmové združenia nepredložili žiadosti 

o dotáciu z dôvodu nejasného vývoja pandemickej situácie v budúcom roku.  

 

Diskusné príspevky 

 

Poslanec Imrich Krajňák 

 Poukázal na chýbajúcu sekciu Úradná tabuľa na nedávno spustenej novej webovej 

stránke obce, pričom v aplikácii obce je rozdelená. Vzhľadom na skutočnosť, že webové 

sídlo má v prvom rade úradný charakter, myslí si, že by mala byť táto sekcia vyčlenená 

samostatne v hlavnom menu aj na základnej stránke. Poukázal tiež na absenciu 

vyhľadávacieho poľa (okienko s lupou), pomocou ktorého sa dá rýchlejšie nájsť 

hľadaný obsah. V časti Členstvo v združeniach by rád doplnil účasť obce v združení 

ZMOS na regionálnej aj centrálnej úrovni, účasť v Regionálnom združení miest a obcí 

Prešov – Šariš, prípadne aj informáciu alebo odkaz na stránku o Prešovskom 

samosprávnom kraji, do ktorého patríme. Starosta vysvetlil, že Úradná tabuľa nie je 

zákonom predpísaná a že sme ju zlúčili so sekciou Aktuality. Pripustil, že by sme ju 

mohli zaradiť do položiek hlavného menu. Spolu s tým sa priklonil aj k požiadavke 

vytvorenia vyhľadávacieho poľa. Uviedol, že bude kontaktovať spoločnosť, ktorá je 

technickým podporovateľom nášho webu. Informácie o združeniach môžeme doplniť. 

 Ďalej položil otázku, či je pri územnom plánovaní možné niečo robiť s areálom 

poľnohospodárskeho družstva, ktorý sa nachádza na nevysporiadaných pozemkoch, a s 

budovami, z ktorých väčšina je už niekoľko rokov zanedbaná. Požiadal, aby sme pri 



územnom plánovaní nezabudli ani na tento problém. Starosta stručne zhrnul 

komunikáciu v tejto veci so súčasným predsedom družstva. Uviedol tiež, že môžeme 

nariadiť odstránenie budovy, ktorá zo stavebnej stránky predstavuje nebezpečenstvo, 

ale označil to za krajné riešenie. 

 Do pozornosti dal aj schválenú zmenu zákona o parkovaní na chodníkoch, ktorá má 

platiť od marca budúceho roka. Na chodníkoch bude zakázané parkovať. Pozornosť 

upriamil na problematiku kompetentnosti, podľa ktorej obec pokutu za státie doteraz 

udeliť nemohla. 

 Pochválil vianočné osvetlenie, je podľa neho decentné, a navrhol doplniť osvetlenie aj 

na budovu obecného úradu a budovu hasičskej stanice, ktoré sú tiež súčasťou centra. 

 Podotkol, že ak bude ponúknutá možnosť uchádzať sa o ďalšie dotácie z Prešovského 

samosprávneho kraja, treba zvážiť, na čo ich budeme žiadať. Do diskusie sa zapojili aj 

ďalší poslanci, od ktorých prišiel návrh smerovať možné dotácie na výstavbu 

multifunkčného ihriska. 

 

Poslanec Stanislav Guman 

 Predstavil myšlienku postaviť pri budove športového klubu, ktorá je momentálne 

v rekonštrukcii, priestory pre posilňovňu, keďže Oddiel športovej kulturistiky ŠK o ne 

prišiel počas rekonštrukcie vykurovania v telocvični základnej školy. Oddiel nateraz 

nedisponuje žiadnymi priestormi a preto hľadá nové. Starosta reagoval tým, že urobiť 

prístavbu k budove by bol zrejme problém, pretože k stavebnému povoleniu treba aj 

prístupovú cestu a pozemok vo vlastníctve alebo v nájme. Do rozpravy sa zapojili aj 

ďalší poslanci, ktorí navrhli možnosť kúpiť starší neobývaný dom na Nižnom konci 

a zriadiť posilňovňu v ňom. Ako ďalšia možnosť zaznela potreba vysporiadať pozemky, 

na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko, a získať tak aj prístupovú cestu a až potom 

pristúpiť k rozhodovaniu sa o tom, či by išlo o prístavbu alebo o samostatnú stavbu 

nových priestorov. Debatu poslanci uzavreli konštatovaním, že najväčší problém 

v súčasnosti spočíva v stagnácii pozemkových úprav zo strany štátu. 

 

Poslanec Marek Joščák 

 Predniesol víziu premostiť brehy potoka konštrukčne vhodným spôsobom (dreveným, 

lanovým, retiazkovým mostom a pod.) a prepojiť existujúce detské ihrisko, z ktorého sa 

ubralo z dôvodu výstavby garáží, s časťou parku pri hlavnej ceste. Získala by sa tak 

väčšia plocha, nový areál ihriska by bolo možné oplotiť a tým zabezpečiť pohyb detí. 

Na ihrisko by sa mohli dokúpiť nové prvky, napr. preliezky. V rozprave zaznela hneď 

na začiatku potreba osloviť povodie a predložiť mu stavebný zámer mosta. Okrem toho 

vznikla polemika v súvislosti s možnosťami renovácie existujúcich drevených prvkov, 

ktoré pôsobením poveternostných vplyvov a zastarávaním strácajú bezpečnosť. 

Poslanci upozornili aj na dodržanie bezpečnostných podmienok a na nutnosť používať 

herné prvky dodané od certifikovaných výrobcov, ktorí disponujú potrebnými 

oprávneniami. Zaznela tiež možnosť sponzorského darcovstva, aby bolo možné 

inovovať ihrisko na profesionálnej úrovni. 

 

K bodu 10: Návrh na uznesenie 
    

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Stanislav Guman. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

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

 

 



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

 

 

Overovatelia:  

 

Stanislav Guman                                                .................................................. 

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 10. decembra 2021 prijíma  
 

UZNESENIE č. 8/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 
 

a) volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Guman, Imrich Krajňák 
      

b) berie na vedomie                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Informatívne rozpočty na roky 2023 a 2024 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Sedlice na rok 2022                          

c) schvaľuje 
1. Rozpočet obce Sedlice na rok 2022 do výšky jednotlivých položiek 

(ekonomických kategórií) v celkovej sume:  

Bežný rozpočet: 

 príjmy obce     935 969 €  

 príjmy ZŠ       11 400 € 

 výdavky obce     280 253 € 

 výdavky ZŠ – prenesené kompetencie 446 900 €  

 výdavky – originálne kompetencie  181 810 €  

Kapitálový rozpočet: 

 príjmy                 0 €  

 výdavky       38 406 € 

 Finančné operácie:  

 príjmy                 0 € 

 výdavky                0 €  

Rozpočet SPOLU:  

 príjmy      947 369 €  

 výdavky     947 369 € 
 

2. Použitie rezervného fondu vo výške 10 000 € na obstaranie dlhodobého majetku  

3. VZN č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda 

4. Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice 
5. Rozpočtové opatrenie obce Sedlice č. 3/2021  
6. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Sedlice č. 3/2021 
7. Dotáciu pre Futbalový oddiel a Stolnotenisový oddiel ŠK Sedlice vo výške 9 700 eur 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení a 7 ods. 2 

zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách. V prípade skrátenej sezóny 

z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu budú finančné prostriedky primerane 

krátené.  

 

Marek Guman 

 starosta obce  


