
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 2. 5. 2022 

 

 

P o z v á n k a 

                       

     Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

  

6. mája 2022 (piatok) o 18.30 hod  

v kancelárii obecného úradu 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plnenie rozpočtu za I.Q roku 2022 

5. Rozpočtové opatrenia č. 2/2022 

6. Majetkové prevody 

7. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sedlice 

8. Prijaté žiadosti 

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 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 6. mája 2022 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: Martin Fiľakovský, Marek Joščák, Imrich Krajňák  

Zapisovateľ: Jozef Maďar 

Overovatelia: Monika Sykorová, Jozef Maďar 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 

Po privítaní poslancov a ostatných prítomných starosta konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Do programu rokovania zároveň navrhol doplniť bod 

Schválenie Záverečného účtu Obce Sedlice za rok 2021. Poslanci návrh prijali. 

 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľa určil poslanca Jozefa Maďara, ktorého zároveň spolu s poslankyňou 

Monikou Sykorovou určil za overovateľov zápisnice. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

 

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

Sykorovú a Jozefa Maďara. 

 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia a diskusné príspevky z posledného zastupiteľstva sú splnené a niektoré sa 

priebežne plnia. Priebežne sa plní úloha vypracovať predpokladaný rozpočet stavebnej aktivity 

týkajúcej sa plánovaných úprav priekopy, o ktoré žiada p. Petroušek. Plní sa aj úloha stavebnej 

komisie, ktorá hľadá vhodné riešenie v súvislosti s protipovodňovými opatreniami, o ktoré 

žiada p. Kotulič. 

 

K bodu 4: Záverečný účet Obce Sedlice za rok 2021 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Záverečný účet Obce Sedlice za rok 

2021. Dokument bol poslancom zaslaný mailom, na ktorý reagoval poslanec I. Krajňák, ktorý 

poukázal na nepresnosť v súvislosti so sumou výberu dane za psa. Starosta uviedol, že išlo iba 

o chybu z nepozornosti. Poslanec S. Guman poukázal na nepresnosť týkajúcu sa čerpania 

dotácií z rozpočtu obce a na skutočnosť, že časť z nich bola do rozpočtu vrátená, lebo nebola 

vyčerpaná. Starosta uviedol, že sumy dotácií sedia a že nepresné znenie dá opraviť ekonómke. 

Celkovú správnosť dokumentu potvrdil nezávislý audítor, ako aj kontrolórka obce, ktorých 

záverečné stanoviská prečítal starosta obce v rámci ich správ k záverečnému účtu. Poslanci 

obidve správy – správu audítora aj správu kontrolórky – vzali na vedomie a záverečný účet 

obce jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 



K bodu 5: Plnenie rozpočtu za I.Q roku 2022 

 

Dokument o plnení rozpočtu za I.Q roku 2022 dostali poslanci mailom. Reagoval naň 

poslanec I. Krajňák, ktorý požadoval vysvetliť niektoré položky. Starosta odpovedal, že 

požadované informácie si overí u ekonómky a že dodatočne odpovie všetkým poslancom naraz 

formou emailu. Poslanci vzali plnenie rozpočtu na vedomie. 

 

K bodu 6: Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

  

Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie, ktoré už predtým mali 

k dispozícii v elektronickej forme, a vysvetlil jednotlivé položky tohto RO. Otázky k nemu mal 

poslanec I. Krajňák, ktorý ich zaslal emailom. Starosta mu bude na ne odpovedať po porade 

s ekonómkou. Ostatní poslanci otázky nemali a RO schválili. 

 

Hlasovanie: Za: 6            Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7: Majetkové prevody 

 

Starosta obce informoval o žiadosti o kúpu pozemku č. 511/3 KN-C s výmerou 60 m2 

vo vlastníctve obce Sedlice. Žiadateľmi sú manželia Ondrej Uhriňák a Darina Uhriňáková. Po 

krátkej rozprave poslanci súhlasili s predajom a zhodli sa na kúpnej cene pozemku 2 €/m2. 

  

Hlasovanie: Za: 6            Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8: Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sedlice 

 

Starosta informoval o tom, že prednedávnom prebehlo verejné prerokovanie Zmien 

a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Sedlice. Z tohto prerokovania vzišlo 15 podnetov, 

ktorým je potrebné venovať pozornosť a zapracovať ich. Medzi podnetmi boli aj zásadné, 

týkajúce sa zmenšenia pôvodne navrhovanej plochy cintorína, preto bude potrebné ešte jedno 

verejné prerokovanie. Túto priebežnú správu o zmenách a doplnkoch poslanci vzali na 

vedomie. Zmeny a doplnky sa budú schvaľovať až na konci procesu. 

 

K bodu 9: Prijaté žiadosti 

 

 Obec Sedlice prijala žiadosť z prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky (DPO SR), ktoré požiadalo samosprávy o finančnú pomoc z dôvodu 

nedofinancovania ich činnosti zo štátneho rozpočtu po transformácii organizácie. Prezídium 

odporúča financovanie vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce. Do rozpravy sa 

prostredníctvom emailu zapojil poslanec a predseda miestneho DHZ Martin Fiľakovský, ktorý 

odporučil aspoň tú sumu, ktorú navrhuje DPO, a poslanec I. Krajňák, ktorý navrhuje rovnakú, 

prípadne aj vyššiu sumu. Poslanci hlasovali za navrhnutú sumu, teda 0,10 €. 

 

Hlasovanie: Za: 6            Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

 Vedúca obecnej knižnice predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh na vyradenie kníh 

č. 8. Ide o knihy, ktoré sa dlhodobo nevypožičiavajú, pretože medzi čitateľmi už o ne nie je 

záujem, o knihy, ktoré čitatelia nevrátili, preto ich knižnica považuje za stratené, 

a o opotrebované a poškodené knihy. Zoznam obsahuje 120 kníh. Poslanci vzali návrh na 

vedomie. 



K bodu 10: Rôzne a diskusia       

 

Starosta obce v súvislosti s protipovodňovými opatreniami informoval o zámere 

doplniť odvodňovací systém do telesa chodníka na Nižnom konci. Realizácia tohto opatrenia 

by mala zviesť povrchovú vodu z cesty tak, aby sa nevlievala do dvorov na súkromné pozemky, 

ktoré sa nachádzajú pod úrovňou cesty. Starosta informoval aj o stretnutí s vedením 

poľnohospodárskeho družstva, s ktorými rokoval o možnostiach, ktoré prichádzajú do úvahy v 

snahe riešiť povodne. 

Starosta predniesol vyhodnotenie zámeru uzatvoriť starý cintorín, ktorý spravuje obec. 

Vzhľadom na skutočnosť, že prijal celkovo 15 podnetov, z toho päť písomných, ostatné ústne, 

a že väčšina z nich bola v odmietavom duchu, rozhodol sa upustiť od tohto zámeru a bude 

hľadať iné vhodné riešenie. Jedným z nich môže byť zrušenie iba tých hrobových miest, o ktoré 

sa preukázateľne dlhodobo nikto nestará. 

Starosta ďalej informoval o pláne obnoviť zvyklosť usporiadať kultúrny program ku 

Dňu matiek, keďže ostatné dva roky pre pandemickú situáciu nebol organizovaný. Pripravený 

je divadelný program a potrebná je pomoc poslancov pri zabezpečení posedenia. Starosta 

predstavil aj návrh programu k odpustovej slávnosti. Tohtoročná slávnosť sa uskutoční 

v sobotu 6. augusta. Detaily programu sa ešte budú dolaďovať. 

 

Diskusné príspevky  

 

Poslanec Martin Fiľakovský 

• Požiadal o pracovné stretnutie k tvorbe dokumentu Zmeny a doplnky Územného plánu 

obce Sedlice, keďže stretnutie, ktoré sa uskutočnilo, bolo pre viacerých v nevhodnom 

čase a preto sa ho nemohli zúčastniť. Starosta prisľúbil zvolať stretnutie v blízkom čase 

a bude o ňom včas informovať. 

• Poukázal na to, že treba rázne upozorniť majiteľov maloobchodných prevádzok v centre 

obce na to, aby za sebou dôslednejšie upratovali kartóny z tovarov a neznečisťovali 

obec tak, ako to bolo prednedávnom, keď ich vietor rozfúkal. Starosta obce vysvetlil, 

že majitelia by si mali zabezpečiť odvoz kartónov sami na vlastné náklady (rovnako, 

ako to robí Jednota), a nie tým spôsobom, ako sa to robí doteraz. Potrebu upozorniť 

majiteľov prevádzok vzal na vedomie. 

 

Poslanec Vratko Kollarčík 

• Informoval sa o aktuálnom technickom stave autobusu. Starosta vysvetlil, že sa podarilo 

diagnostikovať nedostatky v elektronike, ktoré boli doteraz nejasné, pričom išlo najmä 

o koordináciu riadiacich jednotiek. Autobus je funkčný a k dispozícii pre záujemcov 

o jeho využitie. 

 

K bodu 11: Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Jozef Maďar a všetci zúčastnení poslanci ho 

jednohlasne schválili. 

 

  Hlasovanie: Za: 6            Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

K bodu 12: 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 6. mája 2022 prijíma  
 

UZNESENIE č. 2/2022 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

 

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

      

b) berie na vedomie  

                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Správu kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Sedlice za rok 2021 

3. Správu audítora k Záverečnému účtu Obce Sedlice za rok 2021 

4. Plnenie rozpočtu za I.Q roku 2022 

5. Priebežnú správu o Zmenách a doplnkoch č. 1 Územného plánu obce Sedlice 

6. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 

                          

c) schvaľuje 

 

1. Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v plnej 

výške 6 438,83 eur. 
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 predložené Obcou Sedlice. 

4. Predaj novovytvoreného pozemku č. 511/3 KN-C s výmerou 60 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, vytvoreného podľa GP č. 38/2022 zo dňa 17.3.2022, 

úradne overeného Okresným úradom v Prešove, katastrálny odbor pod číslom G1-

626/2022 vo vlastníctve obce Sedlice, Ondrejovi Uhriňákovi, nar. 28.11.1968, 

a Darine Uhriňákovej, rod Mitríkovej, nar. 23.03.1972, obidvaja bytom Sedlice č. 

40, 082 43 Sedlice do BSM, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

za kúpnu cenu 2 €/m2. Notársky poplatok za spracovanie kúpnej zmluvy a za vklad 

do Katastra nehnuteľností hradí žiadateľ. 

5. Poskytnutie finančnej pomoci DPO SR v sume 0,10 € za každého obyvateľa obce 

k 1. máju 2022 podľa evidencie obyvateľstva obce. 

 

Mgr. Marek Guman 

       starosta obce 


