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Zápisnica 
z   IX.   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  13. decembra  2019 

 

 

Prítomní:  

 

Starosta obce:    Michal Urban  

 

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

Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban  

       

Kontrolór obce:   Mgr. Vladimír Ištok  

 

 

Neprítomní: MVDr. Marián Fedor, Róbert Habura, Mgr. Silvia Madarová,  

 

    

Ďalší prítomní:  

  

Zamestnanci obce:  Ing. Magdaléna Bilá, Mária Hatalová,  Ing. Martina Kačmárová 

Verejnosť:   Peter Valíček            

                       

Návrhová komisia:  Július Farbár, Gabriel Kohut, Ing. Marián Urban   

Overovateľ zápisnice:  Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus   

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 
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4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022 

6. Stanovisko komisie finančnej a správy majetku k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

a k návrhu viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022 

7. Návrh programového rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2020-2022 

8. Návrh finančného rozpočtu na roky 2020,2021,2022 – Obec Sečovská Polianka 

9. Žiadosť o poskytnutie príspevku na rok 2020 pre denný stacionár  Domu sv. 

Simeona  v Sačurove  

10. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch finančnej kontroly čerpania dotácií z 

rozpočtu obce 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

12. Smernica o používaní služobného a súkromného motorového vozidla obce Sečovská 

Polianka 

13. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka 

14. Návrh VZN č. 3/2019 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Sečovská Polianka 

15. Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce  Sečovská Polianka 

16. Návrh VZN č. 5/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

v obci Sečovská Polianka 

17. Návrh na zakúpenie komunálneho malotraktora na celoročnú údržbu chodníkov a 

trávnatých porastov obce vo výške 20.000,- € bez DPH 

18. Zámer obce prenajať priamo nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch 

zdravotného strediska 

19. Prevádzkový poriadok MŠ 

20. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej 

škole v školskom roku 2018/2019 

21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019 - ZŠ 

22. Rôzne 

23. Záver        

 

Starosta dal hlasovať o programe OcZ. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa  

Starosta určil  overovateľov zápisnice a zapisovateľku: 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus                              

Zapisovateľka:  Mária Hatalová 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia:  Július Farbár, Gabriel Kohut, Ing. Marián Urban      

Schválenie návrhovej komisie 

Hlasovanie: 

Za:  (6) JUDr. Iveta Bérešová,   Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, 
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   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 

   (Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Ing. Kačmárová oboznámila prítomných  s návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 55/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

úpravu rozpočtu na rok 2019. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu  

    viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022 

    (Stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu viacročného rozpočtu  tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce a k návrhu  viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022 

predložil hlavný kontrolór obce. 

 

Návrh na uznesenie č. 56/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

6. Stanovisko komisie finančnej a správy majetku k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a   

    k návrhu viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022 

   (Stanovisko  k návrhu rozpočtu  a k návrhu viacročného rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta oboznámil prítomných so stanoviskom finančnej komisie a správy majetku -  k návrhu 

rozpočtu obce a k návrhu  viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 

 

Návrh na uznesenie č. 57/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

stanovisko komisie finančnej a správy majetku k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022. 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

7. Návrh programového rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2020-2022 

   (Návrh programového rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Ing. Kačmárová oboznámila OcZ s návrhom programového rozpočtu obce Sečovská Polianka 

na roky 2020-2022. 

Poslanec Kohut: bolo by dobré nechávať finančné prostriedky na opravu budov. 

Starosta: obec má v pláne postupne zrekonštruovať všetky obecné budovy, aby sa znížila 

energetická náročnosť.  

 

Návrh na uznesenie č. 58/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

programový rozpočet obce Sečovská Polianka na rok 2020. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

Návrh na uznesenie č. 59/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

programový rozpočet obce Sečovská Polianka  na rok 2021, 2022. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

8. Návrh finančného rozpočtu na roky 2020,2021,2022 – Obec Sečovská Polianka 

   (Návrh finančného rozpočtu na roky tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Ing. Kačmárová oboznámila OcZ s návrhom finančného rozpočtu na roky 2020,2021,2022 – 

Obec Sečovská Polianka. 

Poslanec Mgr. Ceľuch: A čo položka rekonštrukcia cesty? 

Starosta: T.č. sa robí projekt na Stankovskej ul. a nevieme aké budú výzvy, ale nie je problém 

doplniť to hoc aj v nasledujúcom roku 2020.  

 

Návrh na uznesenie č. 60/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

finančný rozpočet obce Sečovská Polianka na rok 2020.   

Hlasovanie: 

Za:  (5) JUDr. Iveta Bérešová,   Július Farbár,   

Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 
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Zdržal sa: (1) Mgr. Radovan Ceľuch,   

 

Návrh na uznesenie č. 61/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

návrh viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 – 2022. 

Hlasovanie: 

Za:  (5) JUDr. Iveta Bérešová,   Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (1) Mgr. Radovan Ceľuch,   

 

9. Žiadosť o poskytnutie príspevku na rok 2020 pre denný stacionár  Domu sv. Simeona   

    v Sačurove  

   (Žiadosť o poskytnutie príspevku  tvorí prílohu tejto   zápisnice) 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rok 2020 pre denný stacionár  Domu sv. Simeona  

v Sačurove zaslala Gréckokatolícka charita Prešov. Na zasadnutí OcZ bol prítomný aj riaditeľ 

Gréckokatolíckej charity Prešov p. Peter Valíček, ktorý oboznámil prítomných so súčasným 

stavom denného stacionára a s nutnosťou poskytnutia  dotácie na krytie  jeho prevádzkových 

nákladov.  

V diskusii vystúpili viacerí poslanci. Poukázali na to, že  denný stacionár sa nachádza v obci 

Sačurov, že  ho navštevuje len zopár našich občanov a že by bolo dobré porozmýšľať nad 

zriadením denného stacionára v našej obci a finančné prostriedky investovať do tohto 

stacionára. 

  

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

poskytnutie príspevku pre denný stacionár Domu sv. Simeona  v Sačurove na základe žiadosti 

vo výške 9.576,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (0)   

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Zdržal sa: (0)  

 

10. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch finančnej kontroly čerpania dotácií 

      z rozpočtu obce 

    (Správa tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Správu o výsledkoch finančnej kontroly čerpania dotácií z rozpočtu obce predložil hlavný 

kontrolór Mgr. Ištok. 

V diskusii vystúpili viacerí poslanci. Diskusia bola zameraná na spôsob financovania 

organizačno-spoločenských zložiek v obci v roku 2020. Zodpovedal starosta: obec bude aj 

naďalej podporovať a financovať  vynaložené náklady na činnosť org. spol. zložiek v obci, len 

to bude realizované podľa zváženia a odsúhlasenia  -  prostredníctvom obce.  

 

Návrh na uznesenie č. 62/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 
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b e r i e   n a   v e d o m i e : 

správu hlavného kontrolóra o výsledkoch finančnej kontroly čerpania dotácií z rozpočtu obce. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

     (Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 predložil hlavný kontrolór obce Mgr. Ištok. 

 

Návrh na uznesenie č. 63/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sečovská Polianka na I. polrok 2020. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

12. Smernica o používaní služobného a súkromného motorového vozidla obce Sečovská 

      Polianka 

(Smernica tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta predložil na schválenie Smernicu o používaní služobného a súkromného motorového 

vozidla obce Sečovská Polianka. 

 

Návrh na uznesenie č. 64/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

Smernicu o používaní služobných a súkromných motorových vozidiel obce Sečovská Polianka. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

13. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka 

     (Návrh VZN č. 2/2019 tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta predložil na schválenie návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce 

Sečovská Polianka. 

 

Návrh na uznesenie č. 65/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka. 
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Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

14. Návrh VZN č. 3/2019 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

      odpadmi na území obce Sečovská Polianka 

     (Návrh VZN č. 3/2019 tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta predložil na schválenie návrh VZN č. 3/2019  o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sečovská Polianka. 

 

Návrh na uznesenie č. 66/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

VZN č. 3/2019 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Sečovská Polianka. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

15. Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

      odpady na území obce  Sečovská Polianka 

      (Návrh VZN č. 4/2019 tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta predložil na schválenie návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce  Sečovská Polianka.  

Starosta poukázal na nutnosť separovania odpadu, pretože obec ročne dopláca za vývoz TKO 

a pri neseparovaní sa táto suma  bude stále navyšovať. Zároveň požiadal poslancov aby 

s vyjadrili k navrhovanej sume 11,- € za miestny poplatok.  

Návrhy poslancov: poslanec Mgr. Ceľuch – 11,- €, p. Kohút – 12,- €, Ing. Urban – 12,50 €, p. 

Farbár 13,- €, JUDr. Berešová 12,- €, p. Kraus – keď je to potrebné, tak aj viac ako 13,- €. 

Poslanci sa uzhodli na sume 13,- € ale zároveň  vyslovili obavy, či obyvatelia pri zvýšení 

miestneho poplatku nebudú vytvárať čierne skládky. Starosta poukázal na nutnosť začať 

kampaň o nutnosti separovania odpadov, upozorňovať a vysvetľovať občanom dôvody 

zvýšenia poplatku. V závere roka sa  hodnota miestneho poplatku opätovne prehodnotí a pri 

dôslednom separovaní sa jeho výška zníži. 

 

Návrh na uznesenie č. 67/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce  Sečovská Polianka s navrhovanými zmenami.  

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 
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Zdržal sa: (0) 

 

16. Návrh VZN č. 5/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách  

      v obci Sečovská Polianka 

     (Návrh VZN č. 5/2019 tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta predložil na schválenie návrh VZN č. 5/2019 o vylepovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách v obci  Sečovská Polianka. 

 

Návrh na uznesenie č. 68/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

VZN č. 5/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Sečovská 

Polianka. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

17. Návrh na zakúpenie komunálneho malotraktora na celoročnú údržbu chodníkov 

      a  trávnatých porastov obce vo výške 20.000,- € bez DPH 

 

Starosta informoval prítomných poslancov o nutnosti zakúpenia komunálneho malotraktora na 

celoročnú údržbu chodníkov a  trávnatých porastov obce vo výške 20.000,- € bez DPH, požiadal 

poslancov aby sa k tomu vyjadrili  a prípadne dali  návrh na jeho schválenie. Poslanci 

k zakúpeniu komunálneho malotraktora nemali žiadne námietky. 

 

Návrh na uznesenie č. 69/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

zakúpenie komunálneho malotraktora na celoročnú údržbu chodníkov a trávnatých porastov 

obce vo výške 20.000,- € bez DPH. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

18. Zámer obce prenajať priamo nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch   

      zdravotného strediska 

 

Starosta informoval o žiadosti o prenájom nebytového priestoru o výmere 16 m2 

nachádzajúceho sa v priestoroch  zdravotného strediska. Starosta požiadal o vyjadrenie sa 

poslancov k zámeru obce prenajať tieto priestory. Poslanci k zámeru obce prenajať vyššie 

uvedené nebytové priestory nemali žiadne výhrady. 

 

Návrh na uznesenie č. 70/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 
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podľa  ust. § 9a  ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 zámer obce prenajať priamo nebytové priestory nachádzajúce sa v budove 

Zdravotného strediska, na ulici Hlavná č. 700/71 v Sečovskej Polianke o výmere 16 m2 za 

obvyklé nájomné najmenej vo výške 14 €/m2, 

 lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia zámeru na doručenie cenových ponúk záujemcom. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

 

19. Prevádzkový poriadok MŠ 

     (Prevádzkový poriadok MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta predložil na schválenie Prevádzkový poriadok MŠ. 

 

Návrh na uznesenie č. 71/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

prevádzkový poriadok materskej školy. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

20. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej  

       škole v školskom roku 2018/2019 

      (Správa tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta predložil na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach v materskej škole v školskom roku 2018/2019.  

 

Návrh na uznesenie č. 72/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole v 

školskom roku 2018/2019. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

      2018/2019 - ZŠ 

Starosta predložil na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok  2018/2019 v základnej škole. 
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Návrh na uznesenie č. 73/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019 v základnej škole. 

Hlasovanie: 

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

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban   

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

22. Rôzne 

 

Starosta informoval poslancov OcZ o postupe rekonštrukčných prác na prevádzkarni, 

o plánovanom zriadení kamerového systému v obci.  

 

23. Záver        

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

OcZ  bolo ukončené o 22,45 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Mária Hatalová 

 

  

     

        Michal Urban 

        starosta obce 

 


