Zápisnica zo zasadnutia OZ v Sedliskách konaného dňa
28.12.2018 v kancelárií OcÚ

Prítomní:

starosta obce: Mgr. Matej Sabol
poslanci:

Ing. Jozef Murín, Ján Košuda, Mária Bratková, Vladimír
Kolečava, Bc. Marta Paľková, MUDr. Patrik Jonek, Jozef Olách,
Bc. Kvetoslava Šebová, PaedDr. Mária Grajcarová

prizvaní:

Mária Jevčáková – kontrolórka obce
Anna Hubcejová - ekonómka obce

príloha:

prezenčná listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rozpočet obce na rok 2019
Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
Delegovanie členov do školskej rady pri ZŠ s MŠ v Sedliskách
Rôzne
Diskusia
Záver

Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Mgr. Matej Sabol – starosta obce, privítal prítomných poslancov
OZ a prizvaných hostí. Program a pozvánku obecného zastupiteľstva doručil starosta obce
mailom a SMS správou.
Konštatoval, že účasť poslancov je uznášania schopná.

Bod č. 2 - Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil poslancom na schválenie program OZ. Poslanec Ing. J. Murín
navrhol, aby do programu boli zhrnuté 2 body a to: Protipovodňové opatrenia a čierne
stavby. Starosta ešte navrhol bod kontrolu uznesenia.

Upravený program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Rozpočet obce na rok 2019 – 2021
7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
8. Delegovanie členov do školskej rady pri ZŠ s MŠ
9. Protipovodňové opatrenia
10. Čierne stavby
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Starosta obce dal hlasovať o tomto návrhu programu.
Hlasovanie: Za: 9 poslancov, proti: 0, Zdržal sa: 0

Návrh:

PRIJATÝ

Bod č. 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Zapisovateľ:

Mária Jevčáková

Overovatelia zápisnice:

PaedDr. Mária Grajcarová
Bc. Kvetoslava Šebová

Hlasovanie: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh:

PRIJATÝ

Bod č. 4 - Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:

Jozef Olach
Bc. Marta Paľková
Vladimír Kolečava

Hlasovanie: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh:

PRIJATÝ

Bod č. 5 - Kontrola uznesenia
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení, podal správu k jednotlivým uzneseniam
z 10.12.2018. Poslanci túto správu z kontroly uznesenia berú na vedomie.
Hlasovanie: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh:

PRIJATÝ

Bod č. 6 - Rozpočet obce na roky 2019 – 2021
P. Anna Hubcejová – ekonómka obce, predniesla rozpočet obce na roky 2019 – 2021.
Rozobrala všetky položky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Starosta obce predčítal
všetky žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019.

Dotácie pre spoločenské organizácie:
Cirkev
(doteraz bola dotácia pre jednotlivé cirkvy z rozpočtu obce poskytnutá vo výške 1.326,- eur)

Rímskokatolícka cirkev Sedliská –
Rímskokatolícka cirkev Podčičva –
Gréckokatolícka cirkev Sedliská –
Hlasovanie:

1.500,00 Eur
1.500,00 Eur
1.500,00 Eur

Za: Ján Košuda, Mária Bratková, Vladimír Kolečava, Bc. Marta Paľková, Bc. Kvetoslava
Šebová, PaedDr. Mária Grajcarová
Proti: Ing. Jozef Murín, MUDr. Patrik Jonek
Zdržal sa: Jozef Olách

Návrh:

PRIJATÝ

Futbalový klub Sedliská
požadované:

na činnosť klubu:

10.000,-eur

doprava do družobnej obce Pohledec:

1.500,-eur

navrhovaná poslancami OZ - PRIJATÝ
na činnosť klubu:

9.000,-eur

doprava do družobnej obce Pohledec:

1.000,-eur

Hlasovanie: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Jednota dôchodcov Slovenska
požadované:

2.340,-eur

navrhované poslancami OZ - PRIJATÝ

1.000,-eur

Hlasovanie:
Za : 7 - Ján Košuda, Mária Bratková, Vladimír Kolečava, Bc. Marta Paľková, Bc. Kvetoslava
Šebová, PaedDr. Mária Grajcarová
proti: 2, Ing. Jozef Murín. MUDr. Patrik Jonek
zdržal sa: 0

Komunitné združenie Sedliská
požadované na vydanie hudobného CD nosiča FSk Verbina:

1.500,-eur

navrhované poslancami OZ – PRIJATÝ

1.000,-eur

Hlasovanie:
Za: 5, Ján Košuda, Mária Bratková, Bc. Marta Paľková, Bc. Kvetoslava Šebová, PaedDr. Mária
Grajcarová
proti: 4, Ing. Jozef Murín, MUDr. Patrik Jonek, Vladimír Kolečava, Jozef Olách
zdržal sa: 0

Občianské združenie Profuturo
požadované: PRIJATÝ

2.100,-eur

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

MIMA /stará sa o telesne postihnutých/
požiadavka na jedného klienta 40,00 Eur mesačne – NEPRIJATÝ
Hlasovanie: Za: O, Proti: 9, Zdržal sa: 0

Odmeny pre poslancov
40,00 Eur štvrťročne a zasadanie bude pravidelne 1-krát mesačne
Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Pripomienky
Ing. Jozef Murín

- treba zvýšiť čiastku na energie
- v kolónke mzdy treba znížiť, nakoľko terajší starosta ma nižší plat

OZ po prerokovaní a zapracovaní pripomienok schvaľuje rozpočet na rok 2019 a na roky
2019- 2021 berie n a vedomie

p. Mária Jevčáková – kontrolórka obce, vzhľadom k tomu, že návrh rozpočtu obce v plnom
rozsahu spĺňa podmienky stanovené v par.14 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, odporúča schváliť rozpočet na rok 2019 a zobrať na vedomie návrh
rozpočtu na roky 2019 - 2021

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia

Návrh uznesenia č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská
v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v Zz
A. berie na vedomie:
Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021
B. schvaľuje:
Návrh rozpočtu na rok 2019 so zapracovanými pripomienkami

Bod č.7: Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta obce oboznámil OZ s činnosťou tejto komisie a navrhol za členov týchto poslancov:
Poslanci:

Ing. Jozef Murín – KDH
Bc. Marta Paľková- KDH
Bc. Kvetoslava Šebová - Smer

Hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 1 – Ing. Jozef Murín
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Návrh uznesenia č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo
K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov

A: zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

B: volí
Ing. Jozef Murín- KDH, Bc. Marta Paľková – KDH, Bc. Kvetoslava Šebová – Smer

Návrh:

PRIJATÝ

Bod č. 8. Delegovanie členov do školskej rady pri ZŠ s MŠ v Sedliskách
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a deleguje za členov Školskej rady pri ZŠ a MŠ dvoch
zástupcov zriaďovateľa a to poslankyňu: PaedDr. Máriu Grajcarovú a Jozef Baníka.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách
Delegovanie členov do školskej rady pri ZŠ s MŠ v Sedliskách

A: deleguje za členov školskej rady pre ZŠ s MŠ v Sedliskách za zriaďovateľa týchto členov:
p. poslankyňu PaedDr. Mária Grajcarová
p. Jozef Baník ml.
Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Návrh:

PRIJATÝ

Bodu č. 9 - Proti povodňové opatrenia
Ing. Murín predniesol na OZ problémy s odvodnením v obci
-

pri p. Oláchovi je pozemok, ktorý je potrebné odkúpiť od súkromnej osoby , aby sa urobil
projekt na cestu a na odvodnenie a prípravu cesty až po p. Fecenka
prekontrolovať kanál pod chodníkom, či je priechodný od p. Kolečavu až po ihrisko
od p. Zajaca je zasypaná priekopa

OZ prerokovalo a poverilo starostu obce zabezpečiť/zistiť situáciu na cestu s odvodnením
dažďových vôd, preveriť kanál pod chodníkom od p.Kolečavu po ihrisko, pripraviť realizáciu
rigolu od p. Zajaca.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská v súlade zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v Zz.
A. poveruje starostu obce zabezpečiť projekt na cestu s odôvodnením dažďových vôd
s vyústením na pozemku p. Fecenku
B. poveruje starostu obce preveriť kanál pod chodníkom od p. Kolečavu až po ihrisko,
z dôvodu znečistenia
C. poveruje starostu obce preveriť možnosť realizácie rigolu od p. Zajaca do kanalizácie
meliorácii
Hlasovania: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

K bodu č.10 Čierne stavby
Ing. Jozef Murín – nakoľko je veľa čiernych stavieb v rómskej osade, je s tým neporiadok.
Treba to zastaviť.
Starosta obce preverí možnosti čiernych stavieb.

K bodu č. 11: Rôzne
1. Starosta obce Mgr. Matej Sabol žiada o preplatenie hovorov mobilného telefónu 40,eur/mesiac
Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa:0
2. Starosta obce informoval o stave motorového vozidla obce Volkswagen Golf, ktorý je
v nezodpovedajúcom stave. Zároveň informoval o možnostiach zakúpenia
ojazdeného vozidla prípadne získania motor. vozidla z MV SR. Žiada o preplatenie
používania súkromného motorového vozidla do času, pokiaľ sa kúpi nové, žiada
mesačne preplatiť vo výške 150,00 Eur.
Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa:0

3. Starosta obce poukázal na neporiadok a znečistenie v centre dediny v obecnej
budove (SPEZET), ukázal fotografie a navrhol možnosti riešenia.
- zámkovu dlažbu , ktorá je v SPEZETE použiť pred vchod do požiarne zbrojnice alebo
ku ZŠ s MŠ v Sedliskách na prístupový chodník/cestu.
4. Starosta obce informoval poslancov o novele zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciach, kedy obec zodpovedá za čistenie chodníkov a ciest v intraviláne
Poslanci odsúhlasili výšku snehu potrebnú na odhŕňanie snehu – chodník odhŕňať ,
keď napadne 5 cm snehu.
5. Starosta obce informoval poslancov o potrebe zakúpenia nábytku do kancelárie,
ktorý bude uzamykateľný z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a na
okna vertikálne žalúzie – OZ súhlasí so zakúpením
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa:0
6. Starosta obce navrhol poslancom oplotenie multifunkčného ihriska, informoval
o nedostakoch pri preberaní ihriska (foto, zápis do preberacieho protokolu). Faktúru
za multifunkčne ihrisko sme uhradili o 1 000,00 Eur menej, nakoľko sú nedostatky.
Nedostatky majú odstrániť do 30.3.2019

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská
v súlade so zákonom č.369/1990 Zb.z. obecnom zriadení v Zz.

-

A. Schvaľuje :
Preplatiť starostovi obce mesačne 150,00 Eur za používanie súkromného motorového
vozidla
Preplatiť používanie súkromného mobilu mesačne – 40,- eur
Zakúpiť nábytok do kancelárie, vertikálne žalúzie

P. Anna Hubcejová – ekonómka OcÚ predniesla rozpočtové opatrenie, upravuje sa časť
príjmová vo výške 8339,00 Eur a časť výdajová vo výške 8 339,00 Eur
Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa : 0

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská
v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v Zz.

A. schvaľuje:
-

Rozpočtové opatrenie vo výške 8 339.00 v časti príjmovej a výdajovej

12. Diskusia
Ing. Murín
-

nevykonaná kontrola dochádzky MŠ počas prázdnin
chceme, aby MŠ fungovala počas prázdnin jeden mesiac
sauna v MŠ nie je v prevádzke

13. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapísala: M Jevčáková

