
 

 

 
 

 

 

 

Zápisnica 
z  III.   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  25. januára  2019 

 

 

Prítomní:  

 

Starosta obce:    Michal Urban  

 

Poslanci OcZ:    Mgr. Radovan Ceľuch, Róbert Habura, Július Farbár, 

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus 

JUDr. Iveta Bérešová, Ing. Urban Marián 

       

Kontrolór obce:   Mgr. Vladimír Ištok  

 

Neprítomní:              MVDr. Marián Fedor 

    

Ďalší prítomní:  

  

Zamestnanci obce:  Mgr. Alena Lengelová 

 

Verejnosť:   Bc, Jaroslav Jakubov, Paulišin Michal, Kohút Marek, Fečko  

                                               Ján, Krivák Jozef, Petruš Andrej,  

                                                

   

Návrhová komisia:  Mgr. Madárová Silvia, Július Farbár, Róbert Habura   

Overovateľ zápisnice:  Mgr. Radovan Ceľuch, Ing. Marián Urban          

Zapisovateľka:  Mgr. Alena Lengelová 

 

 

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, nik z prítomných nevzniesol k programu žiadnu námietku a tak starosta obce dal 

hlasovať o programe OcZ.    

 

 

 



Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Zriadenie komisií,  voľba predsedov komisií a schválenie členov jednotlivých komisií 

5. Schválenie náplne práce jednotlivých komisií 

6. Voľba členov do Rady školy pri ZŠ za zriaďovateľa a člena do Rady MŠ - z poslancov 

OcZ 

7. Žiadosť ZO SZCH v Sečovskej Polianke o dotáciu na rok 2019 vo výške 700,- € 

8. Žiadosť MS SČK v Sečovskej Polianke o poskytnutie finančnej dotácie na 

jednodňový poznávací zájazd  po Slovensku pre občanov obce vo výške 700,- € 

9. Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce na umiestnenie reklamného 

zariadenia pre firmu: FeNIX MeDIA spol., s.r.o. 

10. Žiadosť o pridelenie nebytových priestorov na podnikateľské účely pre žiadateľa: 

Marek Demeter, Sečovská Polianka, Nová 207    

11. Žiadosť o prenájom časti nebytového priestoru v objekte ZŠ  Sečovská Polianka vo 

výmere 1 m2, za účelom umiestnenia automatu na výdaj čerstvých pekárenských 

výrobkov a nápojov  vhodných pre školské zariadenia 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Marián Urban, Róbert  

Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice, zapisovateľa  

Starosta určil  overovateľov zápisnice a zapisovateľku: 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Radovan Ceľuch, Ing. Marián Urban 

                        

Zapisovateľka:  Mgr. Alena Lengelová 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia: Mgr. Madárová Silvia, Július Farbár, Róbert Habura  

 

Schválenie návrhovej komisie 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Marián Urban, Róbert  

Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

4. Zriadenie komisií,  voľba predsedov komisií a schválenie členov jednotlivých komisií 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh členov a predsedov jednotlivých komisií 

na odporúčanie obecnej rady, ktorá zasadala 23.1.2019, prečítal mená predsedov a uviedol, že 

členov komisií navrhli predsedovia a taktiež prečítal mená jednotlivých členov. 



Návrh na uznesenie č. 19/III/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

a) z r i a ď u j e 

-komisiu vzdelávania, kultúry a športu 

-komisiu pre financie a podnikanie 

-komisiu pre výstavbu, územný rozvoj a správy majetku, 

-komisiu sociálnych vecí a verejného poriadku, 

-komisiu dopravy a životného prostredia 

 

b) volí predsedov komisii: 

Mgr. Silvia Madárová – komisia vzdelávania, kultúry a športu 

JUDr. Iveta Bérešová – komisia pre financie a podnikanie 

Ing. Marián Urban – komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správy majetku 

Gabriel Kohut – komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 

Július Farbár – komisia dopravy a životného prostredia 

 

c) schvaľuje členov komisii: 

komisia vzdelávania, kultúry a športu 

Róbert Habura, Matúš Kraus, Mgr. Ján Hreňo, Stanislav Kušnír, Vaľovčin Ján, Mgr. Daniela 

Víťazková, Valéria Makohusová. 

komisia pre financie a podnikanie 

Gabriel Kohút, Mgr. Radovan Ceľuch, MVDr. Marián Fedor, Stanislav Kušnír, 

Bc. Jaroslav Jakubov, Anna Ďurková 

komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správy majetku 

Róbert Habura, Mgr. Radovan Ceľuch, Ing. František Jakubov 

komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 

Mgr. Silvia Madárová, Róbert Habura, JUDr. Iveta Bérešová, Ondrej Tokár 

komisia dopravy a životného prostredia 

Matúš Kraus, Gabriel Kohút, Mgr. Antónia Polorecká, Ivana Pavlíková 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

5. Schválenie náplne práce jednotlivých komisií 

Súčasťou podkladov k OcZ bola aj náplň práce jednotlivých komisií, každý poslanec uvedený 

materiál obdržal a tak starosta vyzval teda aby predniesli svoje návrhy alebo pripomienky 

k takto stanoveným náplniam práce jednotlivých komisií. Nik z prítomných nemal žiadnu 

pripomienku a tak starosta obce vyzval k hlasovaniu. 

 

Návrh na uznesenie č. 20/III/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e 

náplň práce jednotlivých komisií podľa predložených návrhov. 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 



Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

  

6. Voľba členov do Rady školy pri ZŠ za zriaďovateľa a člena do Rady MŠ - z poslancov 

OcZ 
 

Starosta obce navrhol do Rady školy týchto poslancov – Mgr. Ceľucha Radovana, Gabriela Kohuta, 

MVDr. Mariána Fedora a Róberta Haburu. Do rady MŠ bol navrhnutý Ing. Marián Urban. Prítomný 

súhlasia s týmto návrhom. 

 

Návrh na uznesenie č. 21/III/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e 

a) na nové funkčné obdobie do Rady školy pri ZŠ poslancov OcZ – Mgr. Radovana 

Ceľucha, MVDr. Mariána Fedora, Róberta Haburu a Gabriela Kohuta. 

b) do rady MŠ poslancov OcZ – Ing. Mariána Urbana. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

7. Žiadosť ZO SZCH v Sečovskej Polianke o dotáciu na rok 2019 vo výške 700,- € 

P. František Goda predseda ZO SZCH predložil dodatočne žiadosť o príspevok 700,- €, pri 

schvaľovaní rozpočtu v decembri 2018 bol ZO SZCH schválený príspevok vo výške 500,- €. 

 

Návrh na uznesenie č. ...  /III/2019   

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  

pre ZO SZCH v Sečovskej Polianke dotáciu na rok 2019 vo výške 700,- €.  

 

Hlasovanie: 

Za:  (0)  
Proti: (8)        Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

 Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

 Habura 

Zdržal sa: (0) 

(Návrh na uznesenie nebol schválený.) 

 

 

8. Žiadosť MS SČK v Sečovskej Polianke o poskytnutie finančnej dotácie na jednodňový 

poznávací zájazd  po Slovensku pre občanov obce vo výške 700,- € 

Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý povedal, že pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2019 

boli jednotlivým organizáciám schválené príspevky a teraz by hociktorá organizácia mohla 

žiadať o ďalší príspevok a na konci roka obec zistí, že na príspevky sa dalo viac aj o cca 5000,- 

a tieto peniaze by mohli byť použité na iný účel, napr. na zlepšenie technickej vybavenosti 

v obci. Poslanec Kohut dal návrh nech táto žiadosť bude presunutá na komisiu kultúry, 



vzdelávania a športu aby tá našla nejaké riešenie, súhlasí s ním aj p. Urban alebo nech takéto 

výlety organizuje obec a ak chcú ísť na výlet tak nech si to dajú do príspevku a nie potom 

dodatočne okrem príspevku ešte žiadajú viac. Mgr. Ceľuch taktiež navrhuje presunúť žiadosť 

na komisiu kultúry, vzdelávania a športu.  Ostatní poslanci sa zhodli na tom, že ak sa to aj 

presunie na komisiu v konečnom dôsledku sa to tak či tak vráti na rokovanie OcZ. Poslanec 

Kohut navrhuje aby všetky takého žiadosti boli adresované na komisiu, p. Bérešová, že aký to 

má význam keď tak či tak to bude musieť schváliť OcZ a p. Madárová, že pozitívne na tom 

bude, že sa zlepší komunikácia medzi komisiou a predsedami jednotlivých organizácií. 

 

Návrh na uznesenie č. 22/III/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

p r e s ú v a  

žiadosť MS SČK na komisiu vzdelávania, kultúry a športu. 

Hlasovanie: 

Za:  (6) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, Ing. Urban Marián, Róbert Habura 

 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (2) JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

 

O slovo požiadal p. Paulišin Michal – verejnosť. Starosta obce dal hlasovať, či mu bude 

udelené slovo. 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

P. Paulišin – nahlas treba povedať výsledok hlasovania poslancov, lebo on stále počuje iba kto 

je za ale zvyšok nepočuje, kto je proti a kto sa zdržal a na margo príspevku na výlet o ktorý 

žiadala MO SČK, že aj on sa v minulosti zúčastnil výletu síce s inou organizáciou ale všetko si 

zaplatil sám- cestu, vstupné na kúpalisko, tak na čo im je teda príspevok. Nech si organizácia 

požiada trebárs o príspevok aj 2000,- € pri schvaľovaní rozpočtu a nie potom dodatočne žiadajú 

a OcZ hodinu o tom diskutuje. Nech im OcZ schváli raz a potom nech si organizujú výlety. 

Starosta obce opäť prízvukuje, že tomuto sa chce obec vyhnúť, pracuje sa na novej štruktúre 

prideľovania dotácií aby sa peniaze využívali pre potreby obce a nie na príspevky. 

 

 

9. Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce na umiestnenie reklamného 

zariadenia pre firmu: FeNIX MeDIA spol., s.r.o. 

 

Túto žiadosť doručil na Ocz p. Bančanský ako zástupca FeNIX MEDIA s.r.o, ide 

o umiestnenie reklamného zariadenia na obecnom pozemku, ktorý je však medzi dvoma 

súkromnými pozemkami a majitelia uvedených pozemkov s tým súhlasiť nebudú ani obecná 

rada neodporúča schváliť a taktiež ani p. Urban s tým nesúhlasí. 

 

Návrh na uznesenie č. .../III/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 



s c h v a ľ u j e 

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce na umiestnenie reklamného zariadenia 

pre firmu FENIX MEDIA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (0)  
Proti: (8)        Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

 Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

 Habura 

Zdržal sa: (0) 

(Návrh na uznesenie nebol schválený.) 

 

10. Žiadosť o pridelenie nebytových priestorov na podnikateľské účely pre žiadateľa: 

Marek Demeter, Sečovská Polianka, Nová 207    

Táto žiadosť bola súčasťou materiálov na zasadnutie OcZ, starosta vysvetlil, že ide 

o nebytový priestor v budove tzv. prevádzkarne kde je aj pizzéria, tento priestor je 

v súčasnosti prázdny a naposledy tam bol prevádzka – obchod s rozličným tovarom, ktorý 

prevádzkovala p. Demeterová – manželka žiadateľa.   

 

 Uznesenie č. 23/III/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e 

prenájom nebytových priestorov na podnikateľské účely pre žiadateľa Marek Demeter, 

Sečovská Polianka, Nová 207. 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

11. Žiadosť o prenájom časti nebytového priestoru v objekte ZŠ  Sečovská Polianka vo 

výmere 1 m2, za účelom umiestnenia automatu na výdaj čerstvých pekárenských 

výrobkov a nápojov  vhodných pre školské zariadenia 

 

Žiadosť prišla od firmy RASLEN Soľ, starosta obce vyzval p. Ceľucha aby prítomných 

bližšie informoval o tejto žiadosti, keďže ide o priestor v ZŠ. P. Ceľuch ide o umiestnenie 

automatu na čerstvé pekárenské výroby, zatiaľ na skúšku, ktorý by mal byť umiestnený vo 

vestibule ZŠ. 

 

O slovo požiadal p. Paulišin Michal – verejnosť. Starosta obce dal hlasovať, či mu bude 

udelené slovo. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 



 

p. Paulišin sa pýta ako to môžu byť čerstvé výrobky keď budú umiestnené v automate, či to je 

pre deti zdravé, určite to budú nejaké trvanlivé potraviny, ktoré si môžu kúpiť bežne 

v obchode. 

 

Návrh na uznesenie č. 24/III/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e 

žiadosť o prenájom časti nebytového priestoru v objekte ZŠ Sečovská Polianka vo výmere 1 

m2 za účelom umiestnenia automatu na výdaj čerstvých pekárenských výrobkov a nápojov 

vhodných pre školské zariadenia. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

 

12. Rôzne 

Slova sa ujal starosta obce, ktorý prítomných oboznámil s prácami na rekonštrukcií ŠJ, 

kolaudácia mala byť 17.12. 2018, práce však neboli ukončené a tak bol 7.1.2019 podpísaný 

dodatok o predĺžení, firma sa rozbehla, starosta vybavil pripojenie elektrickej skrine. Čo sa týka 

rekonštrukcie cesty na ul. Veternej – verejné obstarávanie je stanovené na 11.2.2019 a tam sa 

dozvieme cenu. Ďalej hovoril o cestných zrkadlách, že ho zastavujú obyvatelia a žiadajú 

umiestnenie takýchto zrkadiel, musí sa však podať žiadosť na dopravný inšpektorát, ide napr. 

o ul. Za kostolom, Novú ulicu ale aj pri Obecnom úrade. 

 

O slovo požiadal p. Fečko Ján – verejnosť. Starosta obce dal hlasovať, či mu bude udelené 

slovo. 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

p. Fečko by chcel zákaz zastavenia pre kamióny v obci, ktoré často zastavujú napr. pri cintoríne, 

či zdravotnom stredisku a nechávajú za sebou neporiadok, napr. v Sačurove majú za každou 

križovatkou – zákaz zastavenia pre nákladné autá. Oponuje mu p. Kohút, že ide o cestu 1. triedy 

a na takéto značky musí dať súhlas dopravný inšpektorát. 

Poslanec Gabriel Kohut ďalej navrhuje aby sa všetky organizácie, ktoré dostávajú štedré 

príspevky zapojili napr. do prác pri odpratávaní snehu z chodníkov, nech predsedovia 

jednotlivých organizácií vyzvú svojich členov k takejto aktivite ale aj celkovo aby sa občania 

obce zapájali do upratovania či zveľaďovania obce. Organizácie už majú rozdelené objekty 

o ktoré sa starajú, napr. Únia žien – zdravotné stredisko. 

 



O slovo požiadal p. Marek Kohút – verejnosť. Starosta obce dal hlasovať, či mu bude 

udelené slovo. 

Hlasovanie: 

Za:  (8) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Ing. Urban Marián, Róbert  

Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

p. Kohút čo sa týka odpratávania snehu z chodníkov, každá rodina by si mala odpratať sneh 

z chodníka spred svojho domu a tam kde je prázdny dom nech odpratávajú pracovníci 

aktivačných prác ale nech sa rozdelia a nie sú šiesti pokope. Starosta opäť prízvukujem, že 

dôjde k zmene celkovo a na tejto na zmene sa budú podieľať aj jednotlivé komisie. 

 

   13.Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

OcZ  bolo ukončené o 19,20 h. 

Zapísala:  

Mgr. Alena Lengelová    

    

                                              Michal  Urban 

                                                                                    starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Ing. Marián Urban      

Mgr. Radovan Ceľuch                

 

 

 

 

 

 


