
UZNESENIA 

zo 14. riadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sedliskách  

konaného dňa 7/2/2020 (t.j. piatok) 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, Jozef Olách, 

Bc. Marta Paľková, Jozef Baník 

neprítomný:  Ján Košuda, Vladimír Kolečava, PaedDr.Mária Grajcarová, 

  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. Kontrola uznesení  

6. Rôzne 

a. schválenie nominovaných ľudí na ocenenie plaketou obce 

b.  informácia – výstavba futbalovej hracej plochy 

c. poplatky v obci 

d. informácie – dostavba, žiadosť Envirofond, kolaudácia – kanalizácia + ČOV 

e. informácia – rekonštrukcia nadzemného NN vedenia  

7. Diskusia 
8. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA 

zo 14. riadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sedliskách  

konaného dňa 7/2/2020 (t.j. piatok) o 19.00 hod.  

v kancelárií  obecného úradu v Sedliskách. 

V Sedliskách: 7/2/2020       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 
 
 

 

Uznesenie č. 11/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

 A. určuje 

určuje za zapisovateľa zápisnice p. Máriu Jevčákovú 

 B. schvaľuje overovateľov zápisnice 

 pp. Jozef Baník 

 pp. Mária Bratková 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3  

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

Návrh:  PRIJATÝ 

 

Uznesenie č. 12/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

A. schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení:   pp. Kvetoslava Šebová  

pp. Ing. Jozef Murín 

pp. Bc. Marta Paľková  

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

Uznesenie č. 13/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

A. berie na vedomie 

kontrolu uznesení č. 1-10/2020 

Prítomní: 6  Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

zo 14. riadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sedliskách  

konaného dňa 7/2/2020 (t.j. piatok) o 19.00 hod.  

v kancelárií  obecného úradu v Sedliskách. 

V Sedliskách: 7/2/2020       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 
 
 

 

Uznesenie č. 14/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

A. berie na vedomie 

nomináciu na ocenenie plaketou obce Sedliská 

B. udeľuje  

ocenenie  plaketou obce, na základe štatútu obce X.hlava, 2.časť podľa §39 bod.1 týmto 

nominovaným: 

Kategória jednotlivci : 

PaedDr. Adriane Harmanovej, MBA za umelecký prednes poézie a prózy jej pôsobivej interpretácie.  

Jozefovi Tomášovi za  darcovstvo krvi a získanie medaile prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100-

násobné darovanie krvi.  

Štefanovi Kollárovi za získavanie finančných prostriedkov na podporu folklórnych tradícii v obci.  

Kategória športovci : 

Sare Titkovej – za úspešnú športovú činnosť - džudo 

Simon Titko - za úspešnú športovú činnosť - džudo 

Adrián Antuš - za úspešnú športovú činnosť - karate 

Antuš Ján ml. - za úspešnú športovú činnosť - karate 

Kategória organizácie :  

Pedagogickému kolektívu  Základnej školy s Materskou školou v Sedliskách - Za  úspešnú 

reprezentáciu  a mimoriadne  úspechy pri príprave žiakov tejto školy  v súťažiach jazykových 

a vedomostných na okresných, krajských a celoslovenských  kolách.  

DHZ Sedliská - za úspešnú reprezentácia v hasičskom športe 

Agromix s.r.o -  za záchranu ovocinárstva v regióne, dosiahnuté podnikateľské výsledky, 

zvyšovanie ekonomického  potenciálu regiónu a reprezentáciu obce, okresu 

i kraja.  

Ľubomírovi Hutkovi -  za dlhoročnú sústavnú a dobrovoľnú prácu pri záchrane hradu Čičva. 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 



UZNESENIA 

zo 14. riadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sedliskách  

konaného dňa 7/2/2020 (t.j. piatok) o 19.00 hod.  

v kancelárií  obecného úradu v Sedliskách. 

V Sedliskách: 7/2/2020       Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 
 
 

 

Uznesenie č. 15/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

A.  berie na vedomie 

Informáciu – výstavba futbalovej hracej plochy 

B. berie na vedomie 

informáciu na úpravu poplatkov  v obci 

C. berie na vedomie 

 informáciu – dostavba, žiadosť Envirofond, kolaudácia – kanalizácia + ČOV 

 D. berie na vedomie 

informáciu rekonštrukcia nadzemného NN vedenia 

 

 


