
Z Á P I S N I C A 

 
 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sedliciach 

konaného dňa 2. decembra 2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: žiaden poslanec 

Zapisovateľ: Mgr. Andrea Prihodová 

Overovatelia:  Mgr. Marek Joščák, Gabriel Kotulič 

   

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Rozpočtové opatrenia 

4. Návrh rozpočtu na rok 2023 

5. Informatívny rozpočet na rok 2024 a 2025 

6. Inventarizačná komisia 

7. Spolufinancovanie CVČ 

8. Všeobecné záväzné nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2022 

9. Dodatok č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice 

10. Komisie pri obecnom zastupiteľstve 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 

V úvode zasadnutia OcZ starosta privítal prítomných poslancov, kontrolórku 

a zamestnancov obce. Konštatoval, že OcZ je uznášania schopné. Program zasadnutia bol 

poslancom predložený mailom a starosta dal o ňom hlasovať. Do rozpravy sa prihlásil poslanec 

Mgr. Marek Joščák navrhol doplnenie programu o 1. bod: Prerokovanie platu starostu obce, 

ktorý navrhol zaradiť za bod číslo 10. Ostatné body sa v pozvánke prečíslovali. Poslanci tento 

návrh schválili. 

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 



 

Uznesenie č. 16/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje 

 

1. Program zasadnutia 

 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Andrea Prihodová. Za overovateľov 

zápisnice boli určení Mgr. Marek Joščák, Gabriel Kotulič. Do návrhovej komisie starosta obce 

navrhol totožných poslancov. Tento návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Marek Joščák, Gabriel Kotulič 

 

K bodu 3: Rozpočtové opatrenia 

  

Starosta obce predložil na rokovanie rozpočtové opatrenia č. 5/2022, predložené obcou 

Sedlice a následne rozpočtové opatrenia č. 5/2022 predložené ZŠ s MŠ Sedlice. Poslanci mali 

tieto podklady poslané mailom. Po krátkom komentári zo strany starostu boli tieto RO un block 

schválené. 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje 

 

1. rozpočtové opatrenia č. 5/2022 predložené obcou Sedlice  

2. rozpočtové opatrenia č. 5/2022 predložené ZŠ s MŠ Sedlice. 

 

K bodu 4: Návrh rozpočtu na rok 2023 

 

 Starosta obce Mgr. Marek Guman predložil na rokovanie návrh rozpočtu na rok 2023. 

Návrh v zákonnej lehote bol zverejnený na webovom sídle, ako aj na úradnej tabuli obce. 

Následne prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému rozpočtu, ktoré poslanci 

zobrali na vedomie. Následne hlasovali o predloženom rozpočte. 

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 19/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Berie na vedomie 

 

1. stanovisko  hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Sedlice na rok 2023 

 

b) Schvaľuje 

 

1. Rozpočet na rok 2023 do výšky jednotlivých položiek (ekonomických 

kategórií) v celkovej sume- príjmy 990 811 € a výdavky 990 811 €. 

 

K bodu 5: Informatívny rozpočet na rok 2024 a 2025 

 

Starosta oboznámil poslancov so spracovaním informatívnych rozpočtov obce na rok 

2024 a 2025, ktoré ukladá zákon. Poslanci dané rozpočty zobrali na vedomie. 

  

Uznesenie č. 20/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Berie na vedomie 

 

1. informatívne rozpočty obce na rok 2024 a 2025 

 

K bodu 6: Inventarizačná komisia 

 

Do inventarizačnej komisie starosta navrhol týchto členov:  

 

1. Mária Hrušecká - referentka obce 

2. Mgr. Andrea Prihodová - referentka obce 

3. Peter Sykora - údržbár obce 

4. Filip Tumidalský - poslanec OcZ 

 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 0            Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 21/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje 

 

1. Inventarizačnú komisiu v zložení: 

 Mária Hrušecká - referentka obce 

 Mgr. Andrea Prihodová - referentka obce 

 Peter Sykora - údržbár obce 

 Filip Tumidalský - poslanec OcZ 

 

K bodu 7: Spolufinancovanie CVČ 



 

Starosta obce informoval poslancov obce o doručenej žiadosti o spolufinancovanie 

CVČ v Prešove, ktoré navštevuje obyvateľ našej obce.   

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 22/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje 

 

1. Spolufinancovanie CVČ zriadených mimo obce Sedlice v sume 50 eur/ pre žiaka 

vo veku od 5 do 14 rokov s trvalým pobytom v obci. 

 

K bodu 8: Všeobecné záväzné nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2022 

 

Starosta obce predložil na rokovanie zmenu VZN, ktoré sa týka nasledovných 

skutočností:  

Od 01.01.2023 naša obec v počte obyvateľov klesla pod 1000. Z toho dôvodu dochádza 

k zmene výpočtu niektorých miestnych daní, podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 

Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z. viď. tabuľka: 
 

Na uvedených daniach by sme podľa doposiaľ platného VZN vybrali o 3000 € menej. 

Konkrétne: 

Záhrady                                          - 155 € 

Zastavané plochy a nádvoria          - 485 € 

Ostatné plochy                                - 858 € 

Stavebné pozemky                       - 1 509 € 

Preto navrhujeme upraviť (nie navýšiť) uvedené dane v návrhu VZN.  

Ročnú sadzbu dane z pozemkov navrhujeme upraviť nasledovne: 

b/ záhrady                          0,55% zo základu dane  (pôvodne 0,40%)      

c/ zastavané plochy a nádvoria,  

Obec s počtom obyvateľov 

k 1. januáru 

príslušného zdaňovacieho 

obdobia 

Záhrady, zastavané 

plochy a nádvoria, ostatné 

plochy 

(v eurách/m2) 

Stavebné 

pozemky 

(v eurách/m2) 

Platnosť 

do 1 000 obyvateľov 1,32 13,27 od 1.1.2023 

od 1 001 do 6 000 obyvateľov 1,85 18,58 do 31.12.2022 

od 6 001 do 10 000 

obyvateľov 
2,12 21,24 

 

od 10 001 do 25 000 

obyvateľov 
2,65 26,55 

 

nad 25 000 obyvateľov 3,31 33,19  

obce, ktoré sú sídlom okresu 4,64 46,47  

obce, ktoré sú sídlom kraja 5,31 53,11  

Bratislava 5,97 59,74  

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f3120337
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f3120337


   ostatné plochy                 0,55% zo základu dane  (pôvodne 0,40%)   

e/ stavebné pozemky          0,50% zo základu dane   (pôvodne 0,35%) 

 

Druhá zmena vo VZN: 

Miestny poplatok  za komunálne odpad. Súčasná sadzba je 12,00 €/osoba/rok. 

Keďže náš vývozca odpadu nám na rok 2023 avizoval zvýšenie cien o cca. 40%  (zvýšené 

výdavky na zamestnancov a energie a povinnosť mechanicko – biologickej úpravy zmesového 

komunálneho odpadu) aj naša obec je nútená pristúpiť k zvýšeniu sadzby za komunálny odpad. 

Aby boli pokryté náklady obce na zabezpečenie vývozu odpadu (komunálny a veľkoobjemový 

odpad) mala by byť cena za vývoz odpadu 16,80 €. Starosta obce predložil poslancom obce 

nasledovné možnosti zvýšenia: 
 

 Návrh na navýšenie poplatku za odpad 14 €/osoba/rok, 0,0384 €/osoba/deň 

 Návrh na navýšenie poplatku za odpad 15 €/osoba/rok, 0,0411 €/osoba/deň 

 Návrh na navýšenie poplatku za odpad 16 €/osoba/rok, 0,0439 €/osoba/deň  

 Návrh na navýšenie poplatku za odpad 17 €/osoba/rok, 0,0466 €/osoba/deň 

Ako o prvom návrhu poslanci hlasovali o sadzbe 15,00 €/osoba/rok. Tento návrh bol prijatý. 

Poslanci OcZ predložili pozmeňujúci návrh na zmenu sadzby dane za vlastníctvo psa. Do pléna 

bol predložený návrh vo výške 15,00 €. Poslanci pokračovali hlasovaním o predloženom VZN 

(zapracovaná zmena sadzby dane za stavebný pozemok a zastavanú plochu, zmena sadzby za 

komunálny odpad, zmena poplatku za vlastníctvo psa) ako celku. Návrh bol schválený. 

Hlasovanie: Za: 6           Proti: 0            Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 23/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2022 

 

K bodu  9: Dodatok č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku 

na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice 

 

Starosta predložil na rokovanie predmetný dodatok, v ktorom sú zapracované nové 

finančné pásma vydané ministerstvom školstva na úhradu stravného v školskej jedálni. Na 

návrh vedúcej školskej jedálne sme sa zaradili do 1. finančného pásma, ktoré je finančne 

najlacnejšie. Po krátkej rozprave poslancom bol tento dodatok jednohlasne schválený.  

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 24/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje  

 



1. Dodatok č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku 

na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Sedlice 

 

K bodu 10: Komisie pri obecnom zastupiteľstve 

 

Poverení predsedovia komisií predložili návrh členov komisií pri obecnom 

zastupiteľstve:  

 

A. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:  

Predseda komisie: Adam Timko 

Členovia komisie: František Joščák, Jaroslav Kotulič, Vladimír Jakubík, Peter 

Kollarčík 

 

B. Komisiu pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou: 

Predseda komisie: Mgr. Jozef Maďar 

Členovia komisie: Mgr. Marek Joščák, Filip Tumidalský, Jaroslava Kotuličová, 

Lenka Šoltesová 

 

C. Komisiu pre výstavbu a rozvoj obce: 

Predseda komisie: Gabriel Kotulič 

Členovia komisie: Vladimír Vavrek, Štefan Rusnák 

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 25/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Schvaľuje 

 

A. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:  

Predseda komisie: Adam Timko 

Členovia komisie: František Joščák, Jaroslav Kotulič, Vladimír Jakubík, Peter 

Kollarčík 

 

B. Komisiu pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou: 

Predseda komisie: Mgr. Jozef Maďar 

Členovia komisie: Mgr. Marek Joščák, Filip Tumidalský, Jaroslava Kotuličová, 

Lenka Šoltesová 

 

C. Komisiu pre výstavbu a rozvoj obce: 

Predseda komisie: Gabriel Kotulič 

Členovia komisie: Vladimír Vavrek, Štefan Rusnák 

 

K bodu 11: Prerokovanie platu starostu obce 

 

Zástupca starostu obce Mgr. Marek Joščák uviedol, že kvôli poklesu obyvateľov našej 

obce pod hranicu 1 000 obyvateľov sa znížil aj plat starostu obce. Keďže tento pokles je iba 



o 21 obyvateľov navrhuje dorovnať plat starostu obce do výšky predchádzajúceho volebného 

obdobia. Čo zodpovedá zvýšeniu platu o 20%. Poslanci tento návrh schválili. 

  

     Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 26/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice 

 

a) Určuje 

 

1. Mgr. Marekovi Gumanovi starostovi obce, mesačný plat podľa § 3 ods. 1, 

zákona 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších zmien a predpisov vo výške 2 217 €, navýšených o 20% 

podľa § 4 odst. 2 uvedeného zákona, s účinnosťou od 01.12.2022. 

 

K bodu 12: Rôzne   

 

 LIRI, n.o., poskytovateľ sociálnej služby ambulantnou formou denný stacionár 

predložil OcZ na schválenie žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na rok 2023 na spolufinancovanie tejto služby vo výške 1 740 €/ štvrťrok, čo predstavuje 

6 960 € za rok. Poslanci po krátkej rozprave tento návrh prijali. 

 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 27/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice 

 

a) Schvaľuje 

 

1. Nenávratný finančný príspevok na rok 2023 na spolufinancovanie sociálnej 

služby denný stacionár. 
 

 Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť nohejbalového oddielu o dotáciu na rok 

2023 určenú na spolufinancovanie jeho činnosti. Poslanec Gabriel Kotulič vystúpil 

v rozprave a uviedol, že schválenie dotácie nie je po právnej stránke správne keďže 

treba zakomponovať nohejbalový oddiel, ako aj oddiel športovej kulturistiky 

a workooutový oddiel do stanov športového klubu. Navrhuje zrušiť uznesenie č. 

12/2022 prijaté na poslednom OcZ a prijať ho nanovo po splnení vyššej spomenutej 

podmienky. Zároveň navrhol zmeniť VZN o dotáciách k zmysle úpravy termínu na 

podávanie žiadostí o dotácie. Poslanci s postupom súhlasili a uznesenie prijali. 

 

Uznesenie č. 28/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

 

a) Ruší  

 

1. Uznesenia č. 12/2022 zo dňa 13.11.2022 



 

 Informácia o stave rekonštrukcie ŠK Sedlice – starosta obce informoval prítomných 

poslancov o dohode s predsedom stavebnej komisie, ktorá obsahovala dokončenie 

sanačných omietok a založenie zvyšných plastových okien a dverí aktuálnym 

stavebným pracovníkom. Následne sa urobí súpis ďalších potrebných prác na úplne 

dokončenie rekonštrukcie a prebehne verejné obstarávanie na tieto práce ako celok, čo 

je podmienka pre získanie dotácie z externých zdrojov.  

 

K bodu 12: Diskusia 

 

 Informácia o konaní najbližších podujatí:  

3.12.2022 brigáda poslancov OcZ a oteckov na pokládku gumenej dopadovej plochy 

pod nový prvok  detského ihriska. 

11.12.2022 Oslava sviatku sv. Mikuláša – rozdelenie úloh 

30.12-31.12.2022 Prvé obecné vianočné trhy pred OcÚ.  

31.12.2022 detská silvestrovská diskotéka a silvestrovská noc s kapustnicou, punčom 

a ohňostrojom. 

 

K bodu 13: Záver  

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Mgr. Marek Joščák.............................. 

 

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 Obecného zastupiteľstva v Sedliciach dňa 2. decembra 2022 

prijalo 

 

UZNESENIA 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Schvaľuje 

1. Program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Schvaľuje 

1. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Marek Joščák, Gabriel Kotulič 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice 

a) Schvaľuje 

1. rozpočtové opatrenia č. 5/2022 predložené obcou Sedlice  

2. rozpočtové opatrenia č. 5/2022 predložené ZŠ s MŠ Sedlice. 

 

Uznesenie č. 19/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Berie na vedomie 

1. stanovisko  hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Sedlice na rok 2023 

b) Schvaľuje 

1. Rozpočet na rok 2023 do výšky jednotlivých položiek (ekonomických kategórií) 

v celkovej sume- príjmy 990 811€ a výdavky 990 811 €. 

 

Uznesenie č. 20/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  



a) Berie na vedomie 

1. informatívne rozpočty obce na rok 2024 a 2025 

 

Uznesenie č. 21/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Schvaľuje 

1. Inventarizačnú komisiu v zložení: 

 Mária Hrušecká - referentka obce 

 Mgr. Andrea Prihodová - referentka obce 

 Peter Sykora - údržbár obce 

 Filip Tumidalský - poslanec OcZ 

 

Uznesenie č. 22/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Schvaľuje 

1. Spolufinancovanie CVČ zriadených mimo obce Sedlice v sume 50 eur/ pre žiaka 

vo veku od 5 do 14 rokov s trvalým pobytom v obci. 

 

Uznesenie č. 23/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Schvaľuje 

1. Všeobecné záväzné nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2022 

 

Uznesenie č. 23/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Schvaľuje  

1. Dodatok č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku 

na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Sedlice 

 

Uznesenie č. 24/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  



a) Schvaľuje 

A. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:  

Predseda komisie: Adam Timko 

Členovia komisie: František Joščák, Jaroslav Kotulič, Vladimír Jakubík, Peter 

Kollarčík 

B. Komisiu pre školstvo, kultúru a komunikáciu s verejnosťou: 

Predseda komisie: Mgr. Jozef Maďar 

Členovia komisie: Mgr. Marek Joščák, Filip Tumidalský, Jaroslava Kotuličová, 

Lenka Šoltesová 

C. Komisiu pre výstavbu a rozvoj obce: 

Predseda komisie: Gabriel Kotulič 

Členovia komisie: Vradimír Vavrek, Štefan Rusnák 

 

Uznesenie č. 25/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice 

a) Určuje 

1. Mgr. Marekovi Gumanovi starostovi obce, mesačný plat podľa § 3 ods. 1, 

zákona 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších zmien a predpisov vo výške 2 217 €, navýšených o 20% 

podľa § 4 odst. 2 uvedeného zákona, s účinnosťou od 01.12.2022. 

 

Uznesenie č. 26/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice 

a) Schvaľuje 

1. Nenávratný finančný príspevok na rok 2023 na spolufinancovanie sociálnej 

služby denný stacionár. 

 

Uznesenie č. 27/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sedlice  

a) Ruší  

1. Uznesenia č. 12/2022 zo dňa 13.11.2022 

 

V Sedliciach   Mgr. Marek Guman 

Dňa 6.12.2022         starosta obce 


