
                                                                                 
                                                U Z N E S E N I A

                          z riadneho zasadnutia obecného zastupite stva  (1-)ľ
                                                          zo dňa 28.02.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí prerokovalo:

1.Program:  
                  1. Otvorenie zasadnutia
                 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
                 3. Voľba návrhovej komisie                  
                 4 .Kontrola uznesenia    
                 5. Štúdia k dodatku č.2 Územný plán obce Sedliská
                 6. Kúpna zmluva s COOP Jednota vo veci odkúpenia časti parcely č. 647/1
                 7. VZN č. 1 Pohrebisko na území obce Sedliská a VZN č.2 k zápisu dieťaťa na plnenie
                     povinnej školskej dochádzky
                 8. Vybudovanie chodníka od súpisného čísla domu 30 po súp.č. d. 13 v smere na Vyšný
                     Kazimír- informácia starostu                  
                 9. Multifunkčné ihrisko, podanie žiadosti - schválenie
                10.Plán činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
                11. Rozpočtové opatrenie č.1 – schválenie
                12 Diskusia      
                13 Návrh na uznesenie
                14. Záver                                 
                    
                                    
                 
                 
                
               
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                                                    Uznesenie č.1

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách

A . ur uječ

za zapisovateľa zápisnice pani Jevčákovú Máriu

B. schvaľuje overovateľov zápisnice: 
        
                                         pp.Baník Jozef
                                         pp. Džurdženík Ján                                                        
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3. Voľba návrhovej komisie                                                            

                                               Uznesenie č.2

Obecné zastupiteľstvo v  Sedliskách                                                                          

schva uje návrhovú  komisiuľ
                                                    
                                                                                   
             v zložení:  pp.       Jozef Mudroň
                                           Jozef Murin
                                           Peter Štec        
                                                                              
4. Kontrola uznesenia
                                                           Uznesenie č.3

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

berie na vedomie
kontrolu uznesenia
                             

5.Štúdia k dodatku č.2 Územný plán obce Sedliská
                 
                                                            Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 

 schvaľuje
cenovú  ponuku Ing.  Arch.  Petra  Steinigera-autorizovaného  architekta,  Prešov 12098/63 vo veci 
vyhotovenia zmeny Územného plánu ÚPN.O v obci Sedliská( ZaD č.2/2018- lokalita Podčičva-
juhovýchod) , tvorí prílohu č.2 vo výške 3 000 eura.
poveruje
starostu podieľať sa na príprave zmluvy

                                                            
                                                     
6.  Kúpna zmluva s COOP Jednota vo veci odkúpenia časti parcely č. 647/1                                    
            
                                                       Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo V Sedliskách
 schvaľuje
návrh kúpnej zmluvy s COOP Jednota Vranov n/T vo veci  odkúpenia parcely č. 647/ v cene 1 euro 
pre potreby obce.
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poveruje
starostu obce Sedliská rokovať s COOP Jednota Vranov vo veci odkúpenia časti budovy predajňa 
potravín Jednota
                                                                   

7. VZN č. 1 Pohrebisko na území obce Sedliská a VZN č.2 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
                     školskej dochádzky
           
                                                       Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách 
schvaľuje
VZN č. 1 Pohrebisko na území obce Sedliská a VZN č.2 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
                     školskej dochádzky

8. Vybudovanie chodníka od súpisného čísla domu 30 po súp.č. d. 13 v smere na Vyšný
                     Kazimír- informácia starostu                  

                                                        Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách  
berie na vedomie
informáciu starostu obce o priebehu vybudovania chodníka od súpisného čísla domu 30 po súp.č. d. 
13 v smere na Vyšný  Kazimír.                  

9.  Multifunkčné ihrisko, podanie žiadosti - schválenie  

                                                          Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
predloženie  žiadosti  vo  veci  vybudovania  multifunkčného  ihriska  a  schvaľuje  spôsob 
spolufinancovania

10.Plán činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
                                                             Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách  

schvaľuje
Plán  činnosti  hlavnej  kontrolórky  na  prvý  polrok  2018  s  doplnením  o  kontrolu  dochádzky 
zamestnancov ZŠ s MŠ Sedliská 93 za mesiace 07,08/2017
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11. Rozpočtové opatrenie č.1 – schválenie

                                                   Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách  
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.1 – tvorí prílohu č.2

12 Diskusia 

                                                 Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách  

neschvaľuje
žiadosť JDS Sedliská vo veci zriadenia klubovej miestnosti v priestoroch denného centra.

                                        pp. Ján Džurdženík…..................................................

                                         pp. Jozef Baník      …...............................................
                                                           
                                               
Zapisovateľ: Mária Jevčáková.....................................
                                                         
                                                                                                    
V Sedliskách 28.02.2018

                                                                                                  Ing. Jozef Dobrocký
                                                                                                      starosta obce


