
UZNESENIA 

zo 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sedliskách  

konaného dňa 29/3/2019 (t.j. piatok) o 19.00 hod.  

v kancelárií  obecného úradu v Sedliskách. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení  

6. Návrh VZN č.1/2019 o niektorých podmienkach  držania psov Zz. § 282/2002 

7. Návrh VZN č.2/2019 o vyhlásení  záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce 

Sedliská, ktorým sa vymedzujú záväzne  časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Obce 

Sedliská /uznesenie/ 

8. Návrh  VZN č. 3/2019 – o umiestnení  velebných plagátov 

9. Rôzne 

a. Výrub brehových porastov – informácia 

b. Protipovodňové opatrenia  odpoveď PD Hencovská - informácia 

c. Návrh Relax parku za OD COOP  Jednota 

d. Stravovanie v tzv. stacionár 

e. Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Obce 

Sedliská spočívajúceho  v povinnosti z vecného bremena 

f.  informácia o spolufinancovaní na pripravovaných projektoch 

g. informácia o výpožičke krytého pódia 

 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

Zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 29.3.2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

Uznesenie č. 25/2019 
1. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

 

A) určuje 

určuje za zapisovateľa zápisnice p. Máriu Jevčákovú 

B) schvaľuje overovateľov zápisnice 

pp. Bc. Marta Paľková 

pp. Vladimír Kolečava  

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 26/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

A. schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení: 

    pp. Mária Bratková 

                  pp. Ján Košuda 

                  pp. PaeDr. Mária Grajcarová 
Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 27/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

A. berie na vedomie 

kontrolu uznesení č. 21, 22, 23, 24 

Prítomní: 9  Neprítomní: 0 

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

 

V Sedliskách 29/3/2019        Mgr. Matej Sabol 
          starosta obce Sedliská 

 



UZNESENIA 

Zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 29.3.2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v Z.z. 

 
A. schvaľuje:  
 
návrh  VZN o chove psov  

 
Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 

 

Uznesenie  č. 29/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

A) berie na vedomie                                                                                           
 stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky č.  OÚ-

PO-OVBP1-2019/013819/0022389  zo  dňa 27.02.2019 o preskúmaní návrhu 

Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Sedliská podľa §25  zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), 

B) súhlasí 
 s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien 

a doplnkov č.2  Územného plánu obce Sedliská, 

C) schvaľuje 
podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.2   

Územného plánu obce  Sedliská, 

D) žiada 
                        starostu    obce    zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby     pre  

                        obstarávanie Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Sedliská : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie  Všeobecne záväzného  nariadeniu obce Sedliská 



č.2/2019, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.2 Územného 
plánu obce Sedliská, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.2  
Územného plánu obce Sedliská schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) 
stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho 
doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia 
o schválení  Zmien a doplnkov č.2  Územného  plánu obce Sedliská,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce  Sedliská v obci – na 
obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, Odbore 
výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť 
Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Sedliská na úradnej tabuli obce 
a web stránke obce najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej 
správy. 

 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 

 

 

Uznesenie  č. 30/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

sa uznáša  

podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na  VZN č. 2/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu 

obce Sedliská, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce 

Sedliská. 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 

 

 

 



UZNESENIA 

Zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 29.3.2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 

Uznesenie  č. 31/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

 

 A: schvaľuje 

 Návrh VZN č. 3/2019 o umiestnení  volebných plagátov 

 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 

 

 

Uznesenie  č. 32/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

         

 A. Súhlasí  

 s vypracovaním projektovej dokumentácie na RELAX park 

 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

Zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 29.3.2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 

Uznesenie  č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

 

VÝLUČNÉ  VLASTNÍCTVO: 

Obecné zastupiteľstvo 

A) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena: 

v prospech oprávneného z vecného bremena: Obce Sedliská, 094 09 Sedlisk{ 85, IČO: 00332836  

spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena: Jana Bajcurová, nar. 03.04.1977,  

bytom 094 09 Sedlisk{ 103, ako výlučného vlastníka nehnuteľnosti vedenej na  LV č. 1055, katastr{lne 

územie: Sedlisk{ a to pozemku: 

-pozemok registra C KN parcelné číslo 568, druh pozemku: z{hrada, o výmere 2070 m2, 

podiele 1/1, (ďalej len „Dotknut{ nehnuteľnosť“): 

-strpieť  umiestnenie kanaliz{cie, jej užívanie a prev{dzkovanie na Dotknutej nehnuteľnosti, 

-strpieť v nevyhnutnej miere  vstup a vjazd (peši, vozidlami, mechanizmami) opr{vneného z vecného 

bremena a ním poverených osôb na Dotknutú nehnuteľnosť v súvislosti so zriaďovaním, 

rekonštrukciou, moderniz{ciou, prev{dzkovaním kanaliz{cie alebo na účely opr{v, údržby a kontroly 

kanaliz{cie, 

-nerealizovať na Dotknutej nehnuteľnosti stavbu spojenú so zemou pevným z{kladom a nevys{dzať 

stromy a kry, zdržať sa zemných pr{c a iných činností, ktoré by mohli obmedziť opr{vneného z 

vecného bremena vo výkone pr{v zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predch{dzajúceho písomného 

súhlasu opr{vneného z vecného bremena a to v trase vedenia  kanaliz{cie a jej ochranného p{sma na 

dobu neurčitú,  bezplatne a v rozsahu v akom je zakreslené v geometrickom pláne 

vyhotovenom Martinom Velčkom – ZEMWELL, ul. B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou č. 

35 344 741-52/2018 zo dňa 20.02.2019 

B) p o v e r u j e  starostu obce podpísať s povinným z vecného bremena zmluvu o zriadení 

vecného bremena 

 

Ing. Michal Bajus – LV 417 

Peter Pušk{r – LV 279 

Agnesa Šebov{ – LV 337 

Radko Bodn{r – LV 334 

Alžbeta Olachov{ – LV 408 

František Murín – LV 280 

Luk{š Pavelica – LV 329 

Simona Bikarov{ – LV 345 

Jarmila Sarikov{ – LV 343 

Radovan Kormaník – LV 745 

Jaroslava Rakov{ – LV 90 a LV 396 

Dušan Gajdzik – LV 847 

 

 

 



PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO: 

Obecné zastupiteľstvo 

C) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena: 

v prospech oprávneného z vecného bremena: Obce Sedliská, 094 09 Sedlisk{ 85, IČO: 00332836  

spočívajúceho v povinnosti povinných z vecného bremena: Marta Durkajová, nar.11.09.1947, 

bytom 094 09 Sedlisk{ 109 a Oľga Bumberová, nar. 10.02.1954, bytom 094 09 Sedlisk{ 323,  ako 

podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti vedenej na  LV č. 1015, katastr{lne územie: Sedlisk{ a to 

pozemku: 

-pozemok registra C KN parcelné číslo 544, druh pozemku: z{hrada, o výmere 1967 m2 

 každ{ v podiele ½ (ďalej len „Dotknut{ nehnuteľnosť“): 

 

-strpieť  umiestnenie kanaliz{cie, jej užívanie a prev{dzkovanie na Dotknutej nehnuteľnosti, 

-strpieť v nevyhnutnej miere  vstup a vjazd (peši, vozidlami, mechanizmami) opr{vneného z vecného 

bremena a ním poverených osôb na Dotknutú nehnuteľnosť v súvislosti so zriaďovaním, 

rekonštrukciou, moderniz{ciou, prev{dzkovaním kanaliz{cie alebo na účely opr{v, údržby a kontroly 

kanaliz{cie, 

-nerealizovať na Dotknutej nehnuteľnosti stavbu spojenú so zemou pevným z{kladom a nevys{dzať 

stromy a kry, zdržať sa zemných pr{c a iných činností, ktoré by mohli obmedziť opr{vneného z 

vecného bremena vo výkone pr{v zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predch{dzajúceho písomného 

súhlasu opr{vneného z vecného bremena a to v trase vedenia  kanaliz{cie a jej ochranného p{sma 

na dobu neurčitú,  bezplatne a v rozsahu v akom je zakreslené v geometrickom pláne 

vyhotovenom Martinom Velčkom – ZEMWELL, ul. B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou č. 

35 344 741-52/2018 zo dňa 20.02.2019. 

D) p o v e r u j e  starostu obce podpísať s povinnými  z vecného bremena zmluvu o zriadení 

vecného bremena 

 

Hreha a Ing. Hrehov{ – LV 58 

Vatraľ I. a Vatraľ J. – LV 56 

 

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV: 

Obecné zastupiteľstvo 

E) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena: 

v prospech oprávneného z vecného bremena: Obce Sedliská, 094 09 Sedlisk{ 85, IČO: 00332836  

spočívajúceho v povinnosti povinných z vecného bremena: Vladimír Kolečava, nar. 03.03.1964 

a manželka Katarína Kolečavová, nar. 08.05.1967,  obaja bytom 094 09 Sedlisk{ 326, ako 

bezpodielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti vedenej na  LV č. 534, katastr{lne územie: Sedlisk{ a to 

pozemku: 

-pozemok registra C KN parcelné číslo 564/1, druh pozemku: orn{ pôda, o výmere 572 

m2 v podiele 1/1 (ďalej len „Dotknut{ nehnuteľnosť“): 



-strpieť  umiestnenie kanaliz{cie, jej užívanie a prev{dzkovanie na Dotknutej nehnuteľnosti, 

-strpieť v nevyhnutnej miere  vstup a vjazd (peši, vozidlami, mechanizmami) opr{vneného z vecného 

bremena a ním poverených osôb na Dotknutú nehnuteľnosť v súvislosti so zriaďovaním, 

rekonštrukciou, moderniz{ciou, prev{dzkovaním kanaliz{cie alebo na účely opr{v, údržby a kontroly 

kanaliz{cie, 

-nerealizovať na Dotknutej nehnuteľnosti stavbu spojenú so zemou pevným z{kladom a nevys{dzať 

stromy a kry, zdržať sa zemných pr{c a iných činností, ktoré by mohli obmedziť opr{vneného z 

vecného bremena vo výkone pr{v zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predch{dzajúceho písomného 

súhlasu opr{vneného z vecného bremena a to v trase vedenia  kanaliz{cie a jej ochranného p{sma 

na dobu neurčitú,  bezplatne a v rozsahu v akom je zakreslené v geometrickom pláne 

vyhotovenom Martinom Velčkom – ZEMWELL, ul. B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou č. 

35 344 741-52/2018 zo dňa 20.02.2019. 

F) p o v e r u j e  starostu obce podpísať s povinnými  z vecného bremena zmluvu o zriadení 

vecného bremena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

Zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 29.3.2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 

Uznesenie  č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

 

A. súhlasí 

a: s vypracovaním týchto projektoch 

1. projekt  na výstavbu časti kanalizácie obce - Envirofond 

2. projekt na kryptu – akčný plán 

3. projekt na ihrisko pri škole – Reifeisen Bank        

4. projekt na podporu umenia – Komunitné združenie/zakúpenie krojov/ 

5. projekty Matice Slovenskej – slávnosti i CaM 

6. projekt na Dedinské múzeum – oprava strešnej krytiny MF SR 

7. projekt na zavlažovanie ihriska  

8. projekt Matice slovenskej  - úcta k starším 

9. projekt kamerový systém 

b: so spolufinancovaním týchto projektoch 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 

 

 

Uznesenie  č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

v súlade so zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení v z. z. 

  

 A. súhlasí 

s výpožičkou krytého pódia 

 B. poveruje 

starostu obce s podpísaním zmluvy o výpožičke a vypracovaní projektu 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

V Sedliskách 29/3/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 

 


