
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 28. 2. 2022 

 

 

P o z v á n k a 

                       

     Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

  

4. marca 2022 (piatok) o 18.30 hod  

v zasadačke obecného úradu 

 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plnenie rozpočtu 

5. Inventarizačná správa za rok 2021 

6. Rozpočtové opatrenie 

7. Prijaté žiadosti 

8. Rôzne a diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                                 Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 4. marca 2022 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Overovatelia: Adam Timko, Gabriel Kotulič 

 

   

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 Adama Timka a Gabriela Kotuliča. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

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

a Gabriela Kotuliča. 

 

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 takmer všetky boli splnené. Jeden z bodov, ktorým bolo 

doplnenie podstránky Úradná tabuľa na webovom sídle obce nebol zapracovaný. Poslanec 

Imrich Krajňák navrhol o tomto bude rokovať ešte raz v bode Rôzne. 

 

 

K bodu 4: Plnenie rozpočtu za rok 2021 

 

 Starosta predložil poslancom na prerokovanie plnenie rozpočtu za rok 2021. Pristavil sa 

pri menej jasných položkách a vysvetlil ich podrobnejšie. Poslanci k plneniu rozpočtu nemali 

výhrady a vzali ho na vedomie. 

 

K bodu 5: Inventarizačná správa za rok 2021 

 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie inventarizačnú správu za rok 2021 

a podal komentár k vyradeným položkám. Poslanci ani k tejto správe nemali výhrady a vzali ju 

na vedomie. 

 

K bodu 6: Rozpočtové opatrenia 

  

V tomto bode poslanci rokovali o rozpočtových opatreniach, ktoré predložili Obec 

Sedlice a ZŠ s MŠ v Sedliciach. Rozpočtové opatrenie obce reflektovalo prevažne zmeny 

v rozpočte ZŠ s MŠ a tieto zmeny sa týkali najmä vyplatenia odmien na základe vyššej 



kolektívnej zmluvy a transferov z Metodicko-pedagogického centra. Poslanci rozpočtové 

opatrenia schválili. 

 

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

 

K bodu 7: Prijaté žiadosti 

 

Prvá z prijatých žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce prišla od Rímkokatolíckej farnosti 

Premenenia Pána v Sedliciach. Žiadosť sa týka doplnenia technického zariadenia 

farnosti. Požadovaná suma bola 2 100 eur. Poslanci po krátkej rozprave odsúhlasili 

sumu 2 000 eur. 

 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 1            Zdržal sa: 2 

 

Druhá žiadosť o dotáciu bola doručená od Slovenského zväzu chovateľov poštových 

holubov, Základnej organizácie Sedlice na zabezpečenie súťažného ročníka 2022 vo 

výške 200 eur. Poslanci žiadosti vyhoveli. 

 

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

Ďalšia žiadosť sa týkala odkúpenia pozemkov pod prístupovou cestou k rodinnému 

domu č. 60. Pozemok je v súčasnosti v majetku súkromného vlastníka, ktorý s predajom 

súhlasí za kúpnu cenu 4 eur/m2. Poslanci túto kúpu pozemku schválili. 

 

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

So žiadosťou sa na Obec Sedlice obrátil aj pán M. Petroušek. Žiadosť sa týka 

vydláždenia priekopy v susedstve jeho pozemku. V priekope stekajú povrchové vody, 

čo z dôvodu slabého spádu spôsobuje pomalý prietok, zdržiavanie vôd a ich zápach. 

Poslanci poverili starostu obce, aby určil rozpočet tejto stavebnej aktivity.  

 

Obecný úrad prijal ústnu žiadosť pána J. Kotuliča o zabezpečenie protipovodňových 

opatrení na ochranu jeho pozemku pred prívalovými vodami. Pán Kotulič navrhuje 

zabezpečiť lepší odtok vody cez priľahlú priekopu do potoka, tak, aby voda nestekala 

na jeho pozemok. Starosta obce poveril stavebnú komisiu, aby navrhla možné riešenia. 

 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzval členské samosprávy, aby podporili 

humanitárne aktivity formou finančnej podpory ľuďom utekajúcim pred vojnovým 

konfliktom na Ukrajiny. ZMOS na tento účel zriadilo transparentný účet. Poslanci sa po 

krátkej rozprave zhodli na sume 300 eur. 

 

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

K bodu 8: Rôzne a diskusia 

 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Sedlice za rok 2021 – Táto správa bola 

poslancom zaslaná na preštudovanie emailom. Starosta poslancov vyzval na prípadné 

otázky k správe. Poslanci vzali správu na vedomie. 

Návrh plánu činnosti kontrolórky – Rovnako bol poslancom zaslaný návrh plánu 

činnosti kontrolórky na 1. polrok 2022. Poslanci daný návrh schválili. 

https://www.sedlice.sk/files/2021-11-10-110018-VZN-referendum-n__vrh.pdf


Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov. V prípade úspešnosti v projekte má Obec 

Sedlice zámer zatepliť obvodové múry, vymeniť vykurovanie a elektroinštaláciu 

v budove obecného úradu. Poslanci podanie žiadosti schválili. 

 

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

Predlženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) – Súčasný 

PHSR bol platný do konca roka 2021. Obecné zastupiteľstvo využilo zákonnú možnosť 

predĺžiť platnosť dokumentu, keďže vypracovanie nového PHSR by malo reflektovať 

nové programovacie obdobie EÚ 2021 – 2027, a preto hlasovalo za predĺženie. 

 

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

Diskusné príspevky 

 

Poslanec Adam Timko 

 Informoval sa, ako napĺňame uznesenie o požiadavkách, ktoré stanovila obec 

v súvislosti s nedovoleným voľným pohybom psov. Poukázal na pokračujúce 

problémové situácie týkajúce sa útekov psa z nedostatočne ohradeného pozemku 

jedného z majiteľov nehnuteľnosti na Vyšnom konci. K poslancovi A. Timkovi sa 

súhlasne pridali aj ďalší poslanci, ktorí rovnako požadujú okamžité a dôrazné riešenie. 

Starosta obce reagoval s tým, že tento konkrétny prípad sa neopakuje pravidelne a že 

v obci máme viacero podobných prípadov, ktoré možno pokladať už za notorické. Bolo 

by podľa neho nutné začať riešiť najprv tieto prípady. Zároveň však dodal, že sa týmto 

podnetom bude v zmysle poslancami požadovaného spôsobu v čo najkratšom čase 

zaoberať. 

 

Poslanec Imrich Krajňák 

 V diskusii sa vrátil k téme zriadenia úradnej tabule na webovom sídle obce, o ktorej 

hovoril už na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, pretože jeho 

požiadavka nebola zrealizovaná. Opätovné vznesenie požiadavky dôvodil lepšou 

prehľadnosťou webu a tým, že nevidí dôvod, prečo by na stránke úradu nemala byť 

úradná tabuľa, hoci to aj zákon priamo neukladá. Poslanec J. Maďar ako jeden 

z administrátorov stránky vysvetlil, čo zvažovali spolu so starostom pri tvorbe webu 

a ako postupovali. Pri grafike sa inšpirovali existujúcim webom jednej z väčších obcí 

Prešovského kraja, ktorý rovnako ako náš terajší web nemá rozdelené aktuality a úradnú 

tabuľu, ale všetky informácie sa pridávajú za sebou do aktualít. Zároveň poukázal na to, 

že existuje viac možností a že ako administrátori webu sa rozhodli pre túto možnosť. 

Vytvorenie úradnej tabule by, podľa neho, mohlo za istých okolností viesť 

k duplicitnému zverejňovaniu oznamov a dokumentov, čomu sa chceli vyhnúť. 

Nechceli ani rozdeľovať úvodnú stránku na Aktuality a Úradnú tabuľu, ale snažili sa 

zachovať jednotnosť. Poslancovi Krajňákovi oponoval v názore, že súčasný spôsob je 

neprehľadný, s čím však poslanec Krajňák nesúhlasil a vyžiadal si hlasovanie ostatných 

poslancov. Väčšina z nich sa priklonila k jeho názoru, teda že požadujú doplnenie 

úradnej tabule. 

 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 0            Zdržali sa: 3 

 

 Ďalej sa informoval o tom, s akým výsledkom sa zakončilo stretnutie starostu 

a pracovníka firmy, ktorá realizuje opravy asfaltových ciest. Starosta obce vysvetlil, že 



pracovník zameral predmetné plochy a vyčíslil sumu za prípadné opravy, ale že 

realizáciu týchto menších opráv asfaltu v obci ešte nemožno uskutočniť, lebo to 

nedovoľuje počasie, a uviedol aj, že opravy by bolo dobré spojiť s plánovanou 

realizáciou asfaltového parkoviska v areáli školy. 

Do rozpravy sa pridali aj ďalší poslanci, ktorí sa zhodovali v názoroch na príčiny 

neúmerného zhoršovania kvality asfaltového povrchu na viacerých miestach v obci, 

najmä na Bajerovskej ulici. Môžu za to, podľa nich, nákladné autá zvážajúce vyťažené 

drevo, no aj družstevné mechanizmy a iné stroje dopravnej obsluhy. Starosta obce 

vysvetlil, že presun tohto druhu dopravy po miestnych komunikáciách nie je možné 

zakázať. Predstavil možnosť, aby poslanci uznesením schválili spolufinancovanie opráv 

týchto komunikácií od subjektov, ktoré ich využívajú, a neprenášali túto ťarchu len na 

plecia samosprávy. 

 

Poslanec Martin Fiľakovský 

 Predniesol otázku, v akom štádiu je príprava obecného občasníka Ozveny Sedlíc 

a vedenie Obecnej kroniky. Ako predseda dobrovoľných hasičov už za túto organizáciu 

dodal príspevok, ale zatiaľ nebol publikovaný. Rovnako tak sprístupňuje materiál 

v podobe správ z výročných schôdzí a tie tiež nie sú spracované v kronike. Poslanec J. 

Maďar odpovedal, že email s požiadavkou napísať príspevok bol odoslaný každej 

z organizácií a inštitúcií. Reagoval a svoj príspevok však dodal iba hasičský zbor. Jeden 

príspevok je ale príliš málo na to, aby postačoval na vydanie celého čísla občasníka. Od 

ostatných poslancov zaznela výzva napraviť tento stav tak, že sa určí nový termín, do 

ktorého treba príspevky poslať. V súvislosti s Obecnou kronikou poslanec Maďar, ktorý 

je zároveň kronikárom obce, vysvetlil okolnosti, za ktorých sa k vedeniu kroniky dostal 

a ktoré výrazne spomalili začiatok práce. Uviedol, že má na zreteli záväzok spracovať 

všetky potrebné záznamy za ostatné roky tak, aby ich mohol predložiť poslancom na 

posúdenie a aby sa to uskutočnilo do konca aktuálneho volebného obdobia. 

 

K bodu 9: Návrh na uznesenie 

 

 Návrh na uznesenie prečítal poslanec Adam Timko. Poslanci návrh jednohlasne 

schválili. 

 

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

 

K bodu 10: Záver  
 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Overovatelia:  

 

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

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 4. marca 2022 prijalo 
 

UZNESENIE č. 1/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 
 

a) volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Adam Timko, Gabriel Kotulič 
      

b) berie na vedomie                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Plnenie rozpočtu za rok 2021 

3. Inventarizačnú správu za rok 2021 

4. Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Sedlice za rok 2021  

5. Žiadosť M. Petrouška o stavebné úpravy priekopy v susedstve jeho nehnuteľnosti 

a poveruje starostu obce pripraviť rozpočet stavebných prác 

6. Žiadosť J. Kotuliča o realizáciu protipovodňových opatrení v susedstve jeho 

pozemku a odporúča stavebnej komisii začať riešiť daný stav 

                          

c) schvaľuje 

1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 predložené obcou Sedlice  

2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 predložené ZŠ s MŠ Sedlice 
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 
4. Dotáciu pre Rímskokatolícku farnosť Premenenia Pána v Sedliciach vo výške 2 000 

eur v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o rozpočtových pravidlách 

miestnej samosprávy 

5. Dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základnú organizáciu 

CHPH Sedlice vo výške 200 eur v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

a zákonom o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy   

6. Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Sedlice a Združením miest a obcí Slovenska, na 

základe ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme 

300 eur z rozpočtu obce, a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej 

krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti 

so zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú 

pred vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na 

území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, a 

splnomocňuje starostu obce uzavrieť túto zmluvu 

7. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov“ v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

8. Celkové spolufinancovanie projektu zo strany obce Sedlice v maximálnej výške     

40 723,80 € z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 814 476,05 €  

9. Financovanie neoprávnených výdavkov projektu, ktoré by vznikli v dôsledku 

vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery 

prostredníctvom finančnej analýzy projektu, ktorú žiadateľ bude predkladať v čase 

podania monitorovacej správy projektu s príznakom „záverečná“ 



10. Súhlas so skutočnosťou, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie v rámci schvaľovania zmien a doplnkov Územného plánu obce 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

11. Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 1/2022 na uloženie kanalizačného potrubia 

na parcele 1311 KN-E v k. ú. Sedlice medzi P. Dubeckým a Obcou Sedlice 

12. Kúpu pozemkov: parc. č. 67 KN-E, druh pozemku záhrada, vo výmere 169 m2, 

zapísaného na LV č. 416 v k. ú. Sedlice, a parc. č. 68 KN-E, druh pozemku záhrada, 

vo výmere 97 m2, zapísaného na LV č. 418 v k. ú. Sedlice, za kúpnu cenu 4 eur/m2 

13. Predĺženie platnosti strategického rozvojového dokumentu Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Sedlice na roky 2016 – 2021 do vypracovania nového 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sedlice na programové obdobie 

2021 – 2027 najneskôr do 30.8.2022 

14. Doplnenie podstránky Úradná tabuľa na webové sídlo obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Guman 

 starosta obce  


