
UZNESENIA 

zo 10. riadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Sedliskách  

konaného dňa 28/11/2019 (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, Ján Košuda, 

Bc. Marta Paľková, Vladimír Kolečava 

neprítomný:  MUDr. Patrik Jonek, Jozef Olách, 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. Rôzne 
a. Mikuláš 2019 (cena balíčkov/organizačné pokyny) 
b. Žiadosť o platbu k projektu ŠJ – „Cesta na trh práce 2“ 
c. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – ZŠ s MŠ – tarify pedagogických a odborných zamestnancov 
d. Žiadosť o finančný príspevok MIMA 
e. Grófsky hrob – projekt 
f. Projekty roku 2019 – spolufinancovanie 
g. Návrh rozpočtu 2020 – konzultácia 
h. Dotácie na rok 2020 
i. Schválenie štatútu obecnej knižnice 
j. Financovanie záujmového vzdelávania v šk.roku 2019/2020 

6. Diskusia 
7. Záver 

 
 
 
 
 



UZNESENIA 

Zo 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 28/11/2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 
 

V Sedliskách: 28/11/2019      Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 
 
 

Uznesenie č. 75/2019 
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. Bc. Marta Paľková 

pp. Mária Bratková 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3  

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

Návrh:  PRIJATÝ 

Uznesenie č. 76/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení:   pp. Kolečava Vladdimír 

pp. Ing. Murín Jozef 
pp. Kvetoslava Šebová 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

Uznesenie č. 77/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

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

A. schvaľuje  

 mikulášske balíčky pre deti od 0-10rokov (vrátane) v hodnote 3,50 eur pre všetkých (0-10rokov) do 

rodín, ktorí nemajú záväzky alebo podlžnosti voči obci (poplatky za odpady, dane, atď.).   

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 



UZNESENIA 

Zo 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 28/11/2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 
 

V Sedliskách: 28/11/2019      Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 
 
 

Uznesenie č. 78/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

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

 A. berie na vedomie 

          Žiadosť o platbu k projektu ŠJ (školská jedáleň)„Cesta na trh práce“  

 B. schvaľuje 

 platbu k projektu ŠJ (školská jedáleň)„Cesta na trh práce“  

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

Uznesenie č. 79/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

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

 A. berie na vedomie 

          Žiadosť o navýšenie rozpočtu – ZŠ s MŠ – tarify  pedagogických a odborných zamestnancov 

 B. schvaľuje 

 navýšenie rozpočtu – ZŠ s MŠ – tarify pedagogických a odborných zamestnancov 

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

Zo 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 28/11/2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 
 

V Sedliskách: 28/11/2019      Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 
 
 

Uznesenie č. 80/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

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

 A. berie na vedomie 

          Žiadosť o finančný príspevok MIMA  n.o na občana obce p.Stanislava Libera v hodnote 40,-

 eur/mesiac 

 B. schvaľuje 

 finančný príspevok na žiadosť MIMA n.o. pre p.Stanislava Libera v hodnote 40,- eur/mesiac.  

  

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

 

Uznesenie č. 81/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

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

 A. schvaľuje 

 jednorázový vianočný materiálny príspevok pre detí s telesným a mentálnym postihnutím vo 

výške 100,-eur/os.  

  

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

 

 

 
 



UZNESENIA 

Zo 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa 28/11/2019 

na Obecnom úrade v Sedliskách. 

 
 

V Sedliskách: 28/11/2019      Mgr. Matej Sabol 
         starosta obce Sedliská 
 
 

Uznesenie č. 82/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

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

 A. berie na vedomie 

 zoznam všetkých projektov, ku ktorým boli poukázané dotácie 

 B. schvaľuje 

 - zoznam projektov za rok 2019 

 - zabezpečenie povinného spolufinancovania projektov z celkových oprávnených výdavkov 

 - zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 

 (zoznam projektov je prílohou uznesenia)  

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

Uznesenie č. 83/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Sedliská  

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

 A. schvaľuje 

 štatút obecnej knižnice, na základe Zákona č. 126/2015 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene 

a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

v znení zákona č. 38/2014 Z. z. vydáva tento štatút obecnej  knižnice.   

Prítomní: 6 Neprítomní: 3 

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

Návrh:  PRIJATÝ 

 


