
 

 
 

 
 
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  23. februára  2023 
 
 
Prítomní:  
 
Starosta obce Michal Urban 
 
Poslanci OcZ:  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  

Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško 
Mgr. Silvia Madarová 

 
Kontrolór obce: Mgr. Vladimír Ištok  
 
Neprítomní:  Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
Ďalší prítomní: 
Hostia:   viď prezenčnú listinu 
Zamestnanci obce: JUDr. Iveta Bérešová 
 
 
 
1. Otvorenie a privítanie prítomných poslancov OcZ. 
 
Pozvánka a písomné  materiály 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. 
 
2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 
Starosta určil  overovateľov zápisnice a zapisovateľku: JUDr. Bérešová 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Radovan Ceľuch, Róbert Habura   
Zapisovateľka: I. Bérešová 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
Pristúpime k voľbe návrhovej komisie – starosta navrhol za členov návrhovej komisie: Július 
Farbár, Ján Béreš, Ing. Martin Kuriško 
 
 Následne starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie č. 32/IV/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

a) berie na vedomie  
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Radovan Ceľuch, Róbert Habura  



 

b) schvaľuje   
návrhovú komisiu v zložení: JúliusFarbár, Ján Béreš, Ing. Martin Kuriško 
 
Starosta dal hlasovať o bode rokovania OcZ. 
 
Hlasovanie: 
Za:  (6 )  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  
                         Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško,   
Proti: (0) 
Zdržal sa: (0) 
Neprítomný: (3) Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
Pristúpime k programu zasadnutia. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Nový domov Vranov nad Topľou – žiadosť o finančný príspevok  
6. Žiadosť o príspevok Centrum voľného času  
7. Žiadosť o finančný príspevok na stravovanie 
8. Rozpočtové opatrenie 
9. Rôzne  
10. Záver 

 
 
Starosta dal hlasovať o programe IV. zasadnutia OcZ Sečovská Polianka tak, ako bol 
zverejnený, požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie č. 33/IV/2023 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 
schvaľuje : 
Program rokovania IV. zasadnutia OcZ  
 
Hlasovanie: 
Za:  (6 )  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  
                         Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško,   
Proti: (0) 
Zdržal sa: (0) 
Neprítomný: (3) Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
Starosta obce navrhol zmenu predloženého programu zasadnutia OcZ o stiahnutie z rokovania 
bod 8 programu, pretože nie je potrebné realizovať rozpočtové opatrenie  

- bod rôzne a záver  sa posunú (ako body 8 a 9)  
 
Keďže neboli ďalšie návrhy, starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 
uznesenie.  
 
 



 

Návrh na uznesenie č. 34/IV/2023 
Obecné zastupiteľstvo Obce  Sečovská Polianka 
s c h v a ľ u j e: 
Programu IV. zasadnutia  OcZ  podľa predloženého návrhu na zmenu 
 
Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia  po doplnení navrhovaných zmien: 
 
Hlasovanie: 
Za:  (6 )  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  
                         Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško,   
Proti: (0) 
Zdržal sa: (0) 
Neprítomný: (3) Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
4. Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta predložil poslancom informatívnu správu  o plnení prijatých  uznesení.  

Oboznámil poslancov o plnení prijatých uznesení, ktoré sú v štádiu plnenia  
- stavebné práce zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ prebehlo verejné 

obstarávanie 
- výstavba spevnenej plochy ZD je ukončená stavebná časť, pristúpili sme s VO strojovej 

techniky. 
- Žiadosť o dotáciu pre realizáciu nového ÚP obce, požiadali sme o dotáciu -  návrh 

riešenia ÚP .   
Keďže neboli žiadne otázky zo strany poslancov starosta požiadal návrhovú komisiu    
o predloženie návrhu na uznesenie  ku  kontrole plnenia uznesení 

 
Návrh na uznesenie č. 35/IV/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce  Sečovská Polianka 
b e r i e   n a   v e d o m i e : 
informatívnu správu  o plnení prijatých uznesení   
 
Starosta dal hlasovať o tomto bode programu 
Hlasovanie: 
Za:  (6 )  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  
                         Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško,   
Proti: (0) 
Zdržal sa: (0) 
Neprítomný: (3) Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
5.   Nový domov Vranov nad Topľou – žiadosť o finančný príspevok 
Dňa 26.1.2023 bola doručená žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 
448/2008 Z.z.. Obec je povinná poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu 
službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov.           
Podľa § 75 ods. 16 uvedeného zákona výška je 100 eur na mesiac. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, preto starosta požiadal  návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu na uznesenie. 
 



 

Návrh na uznesenie č. 36/IV/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Sečovská Polianka 
v súlade s § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
s c h v a ľ u j e 
výšku príspevku obce na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v roku 2023 neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby a to pre zariadenie pre seniorov Stropkov, Nový Domov 
Vranov nad Topľou – Lomnica n. o. Šandalská 2076/44, 091 01  Stropkov na klienta mesačne 
vo výške 100,00 UR. 
 
Starosta dal hlasovať o tomto bode programu 
Hlasovanie: 
Za:  (6 )  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  
                         Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško,   
Proti: (0) 
Zdržal sa: (0) 
Neprítomný: (3) Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
6. Žiadosť o príspevok Centrum voľného času 
 
Na obecný úrad boli doručené žiadosti z centier voľného času Vranov nad Topľou, Trebišov, 
Svit, Lipany o spolufinancovanie, prípadne o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku centier 
voľného času , ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie deťom s trvalým pobytom  v našej obci. 
So žiadosťou bol doručený aj menný zoznam žiakov ktorí navštevujú centrum voľného času.,  
Starosta vyzval poslancov, či majú otázky k tomuto navýšeniu, prípadne návrhy. Z dôvodu 
rozpočtovaných prostriedkov na uvedený účel a finančnú situáciu obce starosta podal návrh na 
35 eur pre žiaka , ktorý spĺňa podmienky a navštevuje CVČ. Poslanec Radovan Ceľuch a Pavol 
Ceľuch poznamenali, že žiak Š.M. má viac ako 15 rokov.  Vzhľadom k tomu, že zo strany 
poslancov neboli žiadne otázky, preto starosta požiadal návrhovú komisiu na predloženie 
návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 37/IV/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Sečovská Polianka  
s c h v a ľ u j e : 
dotáciu pre centrum voľného času na záujmové vzdelávanie deťom, žiakom s trvalým pobytom 
v obci Sečovská Polianka vo výške 35 EUR na jedného žiaka v príslušnom roku 
 
Starosta dal hlasovať o tomto bode programu 
Hlasovanie: 
Za:  (6 )  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  
                         Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško,   
Proti: (0) 
Zdržal sa: (0) 
Neprítomný: (3) Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
7. Žiadosť o finančný príspevok na stravovanie.  
Dňa 20.02.2023 bola v podateľni obecného úradu zaevidovaná žiadosť občana obce 
o poskytnutie príspevku  pre jej deti na stravovanie v školskej jedálni. Žiadosť o pomoc 
predložila z dôvodu zlej finančnej situácii v rodine.   
 



 

Poslanci nemali výhrady k poskytnutiu takejto pomoci zo strany obce, preto starosta požiadal 
návrhovú komisiu na predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie č. 38/IV/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Sečovská Polianka  
s c h v a ľ u j e : 
finančný príspevok na dofinancovanie stravovania v školskej jedálni v školskom roku 
2022/2023 ( mesiac marec, apríl, máj, jún) z dôvodu zlej finančnej situácie pre B. V., A. S  
 
Starosta dal hlasovať o tomto bode programu 
Hlasovanie: 
Za:  (6 )  Ján Béreš, Mgr. Radovan Ceľuch, Pavel Ceľuch, Július Farbár,  
                         Róbert Habura,  Ing. Martin Kuriško,   
Proti: (0) 
Zdržal sa: (0) 
Neprítomný: (3) Gabriel Kohut, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madarová 
 
8.  Rôzne 
Starosta informoval poslancov o priebehu protestu ZMOS, zástupcov obcí v Bratislave, týkal 
sa zastropovania cien energií. Malo by byť refundovaných 80% z navýšenej ceny za enrgie.Za 
január obec zaplatila okolo 10 000 eur za energie. 
Poslanec R. Ceľuch mal otázku k vykurovaniu v škole, starosta informoval poslancov, že práve 
dnes ( štvrtok 23.2.2023) boli realizované opravy, a malo by to byť všetko v poriadku. 
Ďalšie otázky z strany poslancov neboli. 
 
9. Záver 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval poslancom OcZ a všetkým  
a rokovanie OcZ ukončil o 19,00 hod.. 
 

Zapísala:  

Iveta Bérešová 

 

    

 

                                           Michal   Urban     

                                                                            starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:   

     Mgr. Radovan Ceľuch 

               Róbert Habura 


