
UZNESENIA 

zo 9. riadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sedliskách  

konaného dňa 5/9/2019 (t.j. štvrtok) o 19.00 hod.  

v kancelárií  obecného úradu v Sedliskách. 

 

Prítomní:  starosta obce: Mgr. Matej Sabol 

poslanci:  

prítomní:  Ing. Jozef Murín, Mária Bratková, Bc, Kvetoslava Šebová, 

Vladimír Kolečava, Ján Košuda, Bc.Marta Paľková 

neprítomní: MUDr. Patrík Jonek, Jozef Olach, PaedDr. Mária Grajcarová,- 

ospravedlnení 

  prizvaní: Mária Jevčáková – kontrolórka obce 

  hostia:   

  príloha: prezenčná listina 

 

 

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie  

5. Schválenie plánu obnovy – verejný vodovod 

6. Dodatok č.1 k VZN.č.2/2015 k výške príspevok  zákonného zástupcu žiaka ZŠ alebo dieťaťa  

7. Rôzne 
a. zhodnotenie Slávnosti remesiel a medu 2019 
b. verejné zhromaždenie – rómska osada - problematika 
c. schválenie zmluvy s MAS pod hradom Čičva + pôžička 
d. plán prác jeseň 2019 

1.1.1.  – Hrobka rodiny Barkócziovcov  
1.1.2.  – Rekonštrukcia dedinského múzea  
1.1.3.  – Detské ihrisko – RELAX Park 
1.1.4.  – oplotenie+prístup mutifun.ihrisko  
1.1.5.  – pokračovanie prác – prírodný amfiteáter 
1.1.6.  – príprava projektu – projekt. dokumentacia - infrašt.na ul.J.Poľák 
1.1.7.  – príprava projektu – projekt. dokumentácia cesta k prečerpávačke (Sl. Murín) 
1.1.8.  – revízia elektr. vedenia obecný úrad a sála KD  
1.1.9.  – žiadosť školská jedáleň – doplnenie vybavenosti   
1.1.10.  – sanácia čiernych skládok v obci  

8. Diskusia 
9. Záver 

 



UZNESENIA 

Zo 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 5/9/2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

Uznesenie č. 64/2019 
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. Kolečava Vladimír 

pp. Ing. Murín Jozef 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3  

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

Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení:   pp. Bc.Kvetoslava Šebová  

                  pp. Košuda Ján 

pp. Bratková Mária 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Uznesenie č. 66/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. schvaľuje  

 plán obnovy verejného vodovodu, v zmysle vyhlášky 262/2010 Z.z na obdobie 2015 – 2024 na 

základe posúdenia jednotlivých kritérií posúdenia stavu verejného vodovodu. 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

V Sedliskách: 5/9/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 



Uznesenie č. 67/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. schvaľuje  

 zmluvu o spolupráci s MAS (miestna akčná skupina) pod hradom Čičva  

B. schvaľuje 

výpožičku financií MAS pod hradom Čičva k vyplateniu faktúr, na preklenutie času 

k refundácií finančných prostriedkov. Výška pôžičky bude doložená faktúrami. 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Uznesenie č. 68/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. poveruje  

 starostu obce prípravou na projektovú dokumentáciu k infraštruktúre miestnych komunikácií 

(Ján Poľak – Ján Frančík, cesta k prečerpávačke)   

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Uznesenie č. 69/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. schvaľuje  

 výšku príspevku na doplnenie vybavenosti školskej kuchyne vo výške 4.000,-eur. 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Uznesenie č. 70/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. schvaľuje  

 projektovú dokumentáciu k oploteniu areálu RELAX Parku (okolie multifunkčného ihriska) 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

 
V Sedliskách: 5/9/2019       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 


