
 

 

 
 

 

 

 

Zápisnica 
z   V.   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  6. júna  2019 

 

 

Prítomní:  

 

Starosta obce:    Michal Urban  

 

Poslanci OcZ: JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, 

Róbert Habura, Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová,  

Ing. Marián Urban  

       

Kontrolór obce:   Mgr. Vladimír Ištok  

 

Neprítomní: MVDr. Marián Fedor, Matúš Kraus,  

 

    

Ďalší prítomní:  

  

Zamestnanci obce:  Mária Hatalová 

 

Verejnosť:               

                                       

Návrhová komisia:  Mgr. Silvia Madarová, Július Farbár,  Mgr. Radovan Ceľuch   

Overovateľ zápisnice:  Gabriel Kohut, Ing. Marián Urban         

Zapisovateľka:  Mária Hatalová 

 

Pozvánka a písomné  materiály prejednávané v OcZ boli  poslancom OcZ doručené pred 

zasadnutím OcZ – v termíne požadovanom na predkladanie materiálov. 

Pozvánka  bola zverejnená na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce – 

v termíne požadovanom na zverejnenie pozvánok. 

 

Zastupiteľstvo otvoril a viedol Michal Urban, starosta obce, ktorý úvodom oboznámil 

prítomných poslancov  s programom OcZ. Zároveň vyzval prítomných k pripomienkam 

k programu.  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 



4. Schválenie použitia rezervného fondu vo výške 357.579,85 € na realizáciu: „Stavebných 

úprav a udržiavacích prác miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská 

Polianka“ 

5. Zrušenie  uznesenia  OcZ č. 11/III/2018 zo dňa 19.6.2018,  č. 43/VI/2018 zo dňa 5.10.2018 

a  uznesenia OcZ  č. 52/VII/2018 zo dňa 26.10.2018 

6. Rôzne 

7. Záver        

 

Starosta navrhol doplniť  program o  dva body: 

Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 1, 2, a 3/2019  (ako bod. 6) 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 (ako bod 7, bod rôzne a záver  sa 

posunú ako body 8 a 9)  

 

Starosta dal hlasovať o navrhovaných  bodoch do programu 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

Starosta dal hlasovať o celom programe vrátane doplnených bodov. 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice, zapisovateľa  

Starosta určil  overovateľov zápisnice a zapisovateľku: 

Overovatelia zápisnice:  Gabriel  Kohut, Ing. Marián Urban 

                        

Zapisovateľka:  Mária Hatalová 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia: Mgr. Silvia Madarová, Július Farbár, Mgr. Radovan Ceľuch  

 

Schválenie návrhovej komisie 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

4. Schválenie použitia rezervného fondu vo výške 357.579,85 € na realizáciu: 

„Stavebných úprav a udržiavacích prác miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci 

Sečovská Polianka“ 

 

Starosta požiadal poslancov o schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu 

vo výške 357.579,85 € na realizáciu: „Stavebných úprav a udržiavacích prác miestnej 

komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka“.   



Návrh na uznesenie č. 35/V/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

použitie rezervného fondu vo výške 357.579,85 € na realizáciu: „Stavebných úprav 

a udržiavacích prác miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka“. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

5. Zrušenie  uznesenia  OcZ č. 11/III/2018,  č. 43/VI/2018 a  č. 52/VII/2018  

(Uznesenie OcZ č. 11/III/2018, 43/VI/2018 a 52/VII/2018 - tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Keďže nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Výstavba zberného dvora v obci 

Sečovská Polianka“ s kódom výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-32, bol zamietnutý z dôvodu  

chyby vo VO, starosta navrhol prijaté uznesenie OcZ č. 11/III/2018 zo dňa 19.6.2018 zrušiť.  

OcZ na svojom zasadnutí dňa 5.10.2018 uznesením č. 43/VI/2018 schválilo spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku obce – pozemku registra C KN parcelné číslo 275, o výmere 1174 m2 

v k.ú. Sečovská Polianka . Následne na zasadnutí OcZ  dňa 26.10.2018 schválilo OcZ 

uznesením č. 52/VII/2018 prevod vlastníctva vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce 

priamym predajom – kúpnou zmluvou.  Keďže k uzatvoreniu zmluvy zo strany kupujúceho 

nedošlo, navrhol starosta zrušiť aj uznesenia č. 43/VI/2018 a 52/VII/2018. 

 

Návrh na uznesenie č. 36/V/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

r u š í : 

a) uznesenie  OcZ č. 11/III/2018  zo dňa 19.6.2018, 

b) uznesenie  OcZ č. 43/VI/2018  zo dňa 5.10.2018, 

c) uznesenie  OcZ č. 52/VII/2018 zo dňa 26.10.2018, 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

6. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 1, 2 a 3/2019   

 

Starosta informoval prítomných poslancov o prijatých rozpočtových opatreniach č. 1, 2 a 3, 

ktoré schválil.  

 

Návrh na uznesenie č. 37/V/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

b e r i e   n a     v e d o m i e : 

rozpočtové opatrenia 

a) č. 1/2019 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to: z položky  Budov, priestorov 

a objektov, ek. klasifikácia 635006, KZ 41 na položku ek. klasifikácia 632001, KZ 41, 

Energie MKS v celkovej sume 5000,- €, 



b) č. 2/2019 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to: z položky  Budov, priestorov 

a objektov, ek. klasifikácia 635006, KZ 41 na položku ek. klasifikácia 637004, KZ 41, 

Všeobecné služby v celkovej sume 7000,- €, 

c) č. 3/2019 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to: z položky  Budov, priestorov 

a objektov, ek. klasifikácia 635006, KZ 41 na položku ek. klasifikácia 632001, KZ 41, 

Energie DS v celkovej sume 2000,- €. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019   

 

Keďže pripravované kultúrne podujatie „Deň detí“ si vyžiadalo navýšenie finančných 

prostriedkov o 450,- €,  predložil starosta na schválenie rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 38/V/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to: z položky 635006 Budov, 

priestorov a objektov na položku 633016 Reprezentačné kultúrne podujatia,  v celkovej sume 

450,- €. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

Do zasadacej miestnosti vošiel poslanec Róbert Habura. 

 

8. Rôzne 

 

Poslanec Kohút poukázal na nutnosť opravy poškodenej miestnej komunikácie smerujúcej 

k Staničnej ul. ktorá je pod správou obce.  

Poslanec Mgr. Ceľuch poukázal na nutnosť opravy poškodenej miestnej komunikácie na Lesnej 

ulici. 

Zodpovedal starosta obce: priebežne budú zmapované všetky cesty vo  vlastníctve obce 

a budeme sa snažiť, aby ich opravy boli v priebehu roka odstránené.   

 

Starosta poinformoval prítomných poslancov o prácach na Veternej ulici. Meraním boli zistené 

nerovnaké hĺbky dažďovej kanalizácie. Aj keď v projektovej dokumentácii  neboli zahrnuté 

prípadne práce na  dažďovej kanalizácii, je potrebné ich vykonať a vzniknuté závady odstrániť 

ešte pred natiahnutím  nového asfaltu, inak hrozí,  že dažďová voda nebude  plynule odtekať. 

 



9. Záver        

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

OcZ  bolo ukončené o 21,30 h. 

 

Zapísala:  

Mária Hatalová 

  

     

 

                              ....................................................     

                                                                                    starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Gabriel Kohut                .................................................... 

 

Ing. Marián Urban     .................................................... 

 

 


