
         OBEC SEDLICE, Sedlice  č .  176,  082 43  Sedlice  

 

                                                                                                  V Sedliciach 4. 7. 2022 

 

 

P o z v á n k a 

                       

     Starosta obce Sedlice Mgr. Marek Guman zvoláva 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa  

  

8. júla 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. Výročná správa obce Sedlice za rok 2021 

5. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke 

6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2022 

7. Rozpočtové opatrenia č. 3/2022 (obec Sedlice) a 2/2022 (ZŠ s MŠ Sedlice) 

8. Majetkové prevody 

9. Plánované podujatia 

10. Prijaté žiadosti 

11. Rôzne a diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                                 Mgr. Marek Guman 

                                                                                                        starosta obce 

 

 



Z Á P I S N I C A 
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 8. júla 2022 o 18:30 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: Vratko Kollarčík, Gabriel Kotulič, Imrich Krajňák 

Zapisovateľ: Marek Joščák 

Overovatelia: Martin Fiľakovský, Marek Joščák 

   

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 

Po privítaní poslancov a ostatných prítomných starosta konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Bod č. 8 Majetkové prevody navrhol preradiť do bodu č. 

10 Prijaté žiadosti, pretože pôjde o žiadosti o majetkové prevody. Poslanci návrh tejto zmeny 

prijali. 

 

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

 

Za zapisovateľa určil zástupcu Mareka Joščáka, ktorého zároveň spolu s poslancom 

Martinom Fiľakovským určil za overovateľov zápisnice. 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

 

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

Fiľakovského a Mareka Joščáka. 

 

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

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia a diskusné príspevky z ostatného zastupiteľstva sú splnené alebo sa 

priebežne plnia, a to najmä upozorniť majiteľov obchodných prevádzok na problém v súvislosti 

s umiestňovaním odpadových kartónov z tovarov pred vstupom do ich prevádzok. 

 

K bodu 4: Konsolidovaná výročná správa obce Sedlice za rok 2021 

 

Starosta obce uviedol, že zistené menšie nepresnosti v číselných údajoch nariadi 

opraviť. Starosta tiež uviedol, že v budúcnosti bude potrebné aktualizovať niektoré časti správy, 

predovšetkým ciele v rámci rozvoja obce, napr. dobudovanie a skvalitnenie miestnej 

infraštruktúry. Poslanci vzali správu na vedomie. 

 

K bodu 5: Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 

 

 Poslanci vzali na vedomie aj správu audítora, ktorú mali doručené emailom. Audítor 

v nej konštatuje, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe sú v súlade 

s konsolidovanou účtovnou závierkou a sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 

 

 

 



K bodu 6: Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2022 

  

Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie, ktoré už predtým mali 

k dispozícii v elektronickej forme. Poslanci k rozpočtu nemali otázky a vzali ho na vedomie. 

 

K bodu 7: Rozpočtové opatrenia 

 

Starosta obce predložil na rokovanie rozpočtové opatrenie 3/2022, týkajúce sa 

finančného hospodárenia obce, a rozpočtové opatrenie 2/2022 a 3/2022, ktoré sa týkajú 

finančného hospodárenia školy. Po krátkom vysvetlení k vybraným položkám starosta vyzval 

poslancov, aby za predložené RO hlasovali en bloc, pričom RO 2/2022 iba vzali na vedomie. 

 

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

 

K bodu 8: Plánované podujatia 

 

Starosta obce informoval prítomných o plánovanom kultúrnom programe k odpustovej 

slávnosti, ktorá sa v obci uskutoční 6. augusta v areáli základnej školy, a to najmä z dôvodu, že 

súčasťou programu má byť prílet vrtuľníka, ktorý by na priestranstve v centre obce nemohol 

pristáť. Poslanci sa zaujímali o to, či bude zavedené vstupné a v réžii koho bude výčap. Po 

rôznorodých názoroch sa na záver rozpravy zhodli na tom, že bude lepšie vstupné nezavádzať 

a nech bude výčap v réžii obce, pretože cezeň sa obci môže vrátiť časť nákladov vynaložených 

na podujatie. 

 

K bodu 9: Prijaté žiadosti 

 

Prvá z prijatých žiadostí prišla od manželov Ľudovíta a Jany Gumanových o kúpu časti 

pozemku č. 1311 KN-E vo vlastníctve obce Sedlice. Žiadaná časť susedí s ich doterajším 

pozemkom a jej pričlenením by vznikol geometricky usporiadaný celok. Avšak požadovaná 

časť zasahuje aj do účelovej komunikácie, preto poslanci s touto požiadavkou nesúhlasili 

a odporučili žiadateľom stanoviť návrh nových hraníc tak, aby nezasahovali do účelovej 

komunikácie. 

Žiadosť manželov Tomáša a Anastázie Stachurových sa týka vrátenia časti pozemku, 

ktorý už v minulosti od nich obec kúpila. Keďže išlo o pozemok, ktorý obec získala za 1 euro, 

je potrebné odpredať ho v rámci kúpno-predajnej zmluvy za alikvotnú časť. Poslanci navrhli 

uvažovať o alternatíve dlhodobej nájomnej zmluvy, ktorá by bola administratívne menej 

náročná. Starosta obce predstaví toto riešenie žiadateľom. O oboch žiadostiach sa bude rokovať 

na niektorom z najbližších zasadnutí zastupiteľstva. 

 

K bodu 10: Rôzne a diskusia       

 

Pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami má obecné zastupiteľstvo povinnosť 

prerokovať počet poslancov, ktorí budú vo voľbách zvolení. Keďže počet obyvateľov sa dostal 

na novú, nižšiu úroveň, od ktorej sa odvíja aj počet volených zástupcov samosprávy v rozmedzí 

5 až 7 poslancov, poslanci sa priklonili k hornej hranici tohto rozsahu (teda sedem). 

 

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

 

 



Povinnosťou poslancov je určiť aj rozsah pracovného úväzku starostu v novom 

volebnom období, preto sa zhodli na tom, že starostovi ponechajú plný pracovný úväzok. 

 

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

 

Starosta obce informoval poslancov, že požiadal Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

o jedno z vyradených cisternových vozidiel s označením AUT CISTER PH VEĽKÝ T-148 

CA-11 PPT. OS SR toto nákladné vozidlo s nádržou na pohonné hmoty delimitovali v rámci 

darovacej zmluvy a je povinnosťou obce uchovávať ho päť rokov v stave, na ktorý je určené, 

avšak potom je možné využiť ho aj na iné účely. 

 

Z partnerského mesta v Českej republike prišla pozvánka na kultúrne podujatie 

s názvom Kouzelné krajkářské slavnosti aneb z pohádky do pohádky, ktoré sa bude konať 6. 

augusta. No vzhľadom na to, že termín podujatia koliduje s pripravovaným podujatím v našej 

obci, oficiálnu účasť zástupcov obce nebolo možné prisľúbiť. 

 

Starosta obce ďalej informoval o priebehu rekonštrukčných prác v budove športového 

klubu. Ako uviedol, miestny živnostník poverený prácami dokončuje priečky, nasledovať bude 

elektroinštalácia, uloženie ležatej kanalizácie a realizácia vodoinštalácie. V súvislosti so 

zdrojom vody sa poslanci vyjadrovali ku skutočnostiam, ktoré ešte bude potrebné zvažovať, 

a to najmä či a za akých podmienok bude využitá doterajšia studňa. Dynamika ďalších prác 

závisí od časových možností povereného stavbára, preto, podľa starostu, nie je vylúčené ani 

nadviazanie spolupráce s väčšou pracovnou skupinou, ktorá by priebeh prác urýchlila. 

 

Zástupca starostu informoval o výberovom konaní na post referenta obce, ktoré 

prebehlo 7. júla 2022 a výberová komisia podľa vopred nastavených kritérií zo šiestich žiadostí 

vybrala žiadosť, ktorá najviac vyhovovala požiadavkám. 

 

 

Diskusné príspevky  

 

Poslanec Adam Timko 

• Informoval sa o optickom internete, ktorý aktuálne inštaluje v obci dodávateľská firma. 

Starosta vysvetlil, že tento internet zavádza v obci firma M. S. Profi, s. r. o., ktorá 

vstúpila do zmluvného vzťahu so spoločnosťou VSD, a. s. Obec nie je zahrnutá do 

povoľovacieho konania, keďže stĺpy verejného osvetlenia nie sú v jej majetku. 

Spoločnosť poskytujúca internetové služby si túto investičnú akciu manažuje sama 

vrátane informovania verejnosti a komunikácie s ňou. 

Poslanec Gabriel Kotulič 

• Informoval sa o priebehu rekonštrukcie NN vedenia na Nižnom konci. Starosta uviedol, 

že eviduje sťažnosti niektorých obyvateľov v danej lokalite týkajúce sa neodpratanej 

zeminy, ktorá ostala po vývrtoch určených na umiestnenie nových stĺpov. Keďže ide 

o investičnú akciu VSD, a. s., ktorá spolupracuje s dodávateľskými firmami, obec im 

môže iba tlmočiť podnety od občanov, ale sama ich riešiť nemôže. 

Poslanec Martin Fiľakovský 

• Informoval sa o tom, ako sa bude ďalej postupovať s dreveným mostíkom, ktorý je 

pripravený neďaleko miesta plánovaného osadenia a ktorý má byť súčasťou detského 

ihriska. Poslanec sa tiež pýtal, či sa rieši aj stavebné povolenie od vodohospodárskeho 

podniku. Starosta ozrejmil, že stavba bude podliehať všetkým náležitostiam vrátane 

povolení. 

 



K bodu 11: Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Martin Fiľakovský 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:  

 

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

 

Martin Fiľakovský  .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 8. júla 2022 prijalo 
 

UZNESENIE č. 3/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach 

 

a) volí 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Marek Joščák, Martin Fiľakovský 

      

b) berie na vedomie                                            

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2021 

3. Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke 

4. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2022 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 predložené ZŠ s MŠ Sedlice 

                          

c) schvaľuje 

 

1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 predložené obcou Sedlice  

2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 predložené ZŠ s MŠ Sedlice 
3. V súlade s § 11, ods.3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a § 166 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, že obecné zastupiteľstvo v 

Sedliciach bude mať celkom 7 poslancov počas celého volebného obdobia 2022 – 

2026, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec 

4. V súlade s § 11, ods.4, písm. i, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkon 

funkcie starostu obce Sedlice vo volebnom období 2022 – 2026 v rozsahu 100 %, to 

zn. plný pracovný úväzok 

 

 

 

 

 

Marek Guman 

 starosta obce  


