UZNESENIE
Č. VI.
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka
zo dňa 16. a 21. decembra 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 44/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informácie starostu o kontrole plnenia predchádzajúcich uznesení.
Uznesenie č. 45/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 010716.
Uznesenie č. 46/VI/2016
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Sečovská Polianka na rok 2017
a k návrhu viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2017-2019.
Uznesenie č. 47/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
stanovisko komisie finančnej a správy majetku obce Sečovská Polianka k návrhu finančného
rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie č. 48/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zámer rekonštrukcie miestnej komunikácie ulica Veterná a vypracovanie projektovej
dokumentácie.
Uznesenie č. 49/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
podmieňuje
pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom o dotácie návrhom a realizáciou dobrovoľnej
aktivity pre obec. Termín písomného návrhu podania je do 31.1.2017. Odovzdať na OcÚ.
Uznesenie č. 50/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
pridelenie dotácií pre jednotlivé organizácie:
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Únia žien - 250,- €,
Rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev – 6 000,- €,
TJ Rak – 750,- €,
Dobrovoľný hasičský zbor – 2.500,- €,
Slovenský zväz drobnochovateľov Sečovská Polianka – 500,- €,
FS Bukovina – 2 500,- €,
Hokejový klub HC Sečovská Polianka – 900,- €,
OŠK Sečovská Polianka – 14 000,- €,
Jednota dôchodcov – 1 400,- €,
Klub dôchodcov a invalidov – 1 400,- €,
MS Slovenského červeného kríža - 500,- €,
GKCH Prešov – 400,- € na nákup relaxačných kresiel,
MO Matice slovenskej – 500,- €.

Uznesenie č. 51/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- navyšuje položku 09.1.2.1 Dotácie ZŠ originálne kompetencie na sumu 77 000,- €
- navyšuje položku 08.4.0. Údržba cintorína a domu smútku na sumu 10 000,- €
- zaviesť novú položku – kamerový systém + fotopasce
- zaviesť novú položku Lyžiarsky výcvikový kurz – doprava 730,- €
- zrušiť položku O.F. K.
Uznesenie č. 52/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
finančný rozpočet obce Sečovská Polianka na rok 2017 so schválenými pripomienkami.
Uznesenie č. 53/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
programový rozpočet obce Sečovská Polianka na rok 2017-2019.
Uznesenie č. 54/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
p r e s ú v a:
Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 47/1/2013/z VV na
zasadnutie, keď bude známe písomné stanovisko k pripomienkam poslancov OcZ z MŽP SR.
Uznesenie č. 55/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
p r e s ú v a:
Návrh dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 268/2/2013/závod VV na
zasadnutie, keď bude známe písomné stanovisko z MŽP SR k pripomienkam poslancov OcZ.
Uznesenie č. 56/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) s c h v a ľ u j e žiadosť p. Emílie Demeterovej o prenájom priestorov za účelom
fungovania predajne rozličného tovaru,
b) r u š í nájomnú zmluvu medzi obcou S. Polianka a nájomcom p. Ruženou
Demeterovou na priestory predajne rozličného tovaru.
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Uznesenie č. 57/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a ) s c h v a ľ u j e návrh nájomnej zmluvy p. Emílie Demeterovej o prenájme
nebytových priestorov s obcou Sečovská Polianka za účelom prevádzkovania predajne
rozličného tovaru,
c) s ch v a ľ u j e otváracie hodiny podľa priloženého návrhu.
Uznesenie č. 58/VI/2016
Obecné zastupiteľstvo:
menuje
a) členov DHZ SP s právomocami člena preventívnej protipožiarnej skupiny podľa
priloženého návrhu ,
b) členov DHZ s právomocami vedúceho preventívnej protipožiarnej skupiny podľa
priloženého návrhu.

MVDr. Marián Fedor v.r.
starosta obce

Návrhová komisia:
Mgr. Silvia Madarová
Róbert Habura
Michal Lehončák
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