
 

 

 
 

 

 

 

Zápisnica 
zo   IV.   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  25. apríla  2019 

 

 

Prítomní:  

 

Starosta obce:    Michal Urban  

 

Poslanci OcZ:    Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

       

Kontrolór obce:   Mgr. Vladimír Ištok  

 

Neprítomní:              MVDr. Marián Fedor,  Róbert Habura 

    

Ďalší prítomní:  

  

Zamestnanci obce:  Mária Hatalová 

 

Verejnosť:   Miroslav Bačak            

                                       

Návrhová komisia:  Mgr. Silvia Madarová Silvia, Július Farbár, Matúš Kraus   

Overovateľ zápisnice:  Mgr. Radovan Ceľuch, 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. Žiadosť Ivana Jabčanka, Cabov č. 41 o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce,  CKN 

parcelné číslo  1416 v k.ú. Sečovská Polianka   



5. Návrh zmluvy o prenájme pozemku vo vlastníctve Pozemkového a lesného spoločenstva 

Sečovská Polianka  pre obec Sečovská Polianka,  za účelom rekultivácie starého smetiska  

6. Návrh na schválenie zakúpenia druhého motorového vozidla pre potreby obce Sečovská 

Polianka vo výške do 25.000,-  € 

7. Návrh  schválenia   rozpočtu   na  úpravy   chodníka   na  ulici  Novej, vo výške  do  

20.000,-  € 

8. Návrh na schválenie rozpočtu projektovej dokumentácie pre projekt „Vodovod III. etapa“,  

vo výške do 30.000,- € 

9. Stanovisko  komisie vzdelávania, kultúry a športu ku  žiadosti MS SČK o poskytnutie 

finančnej dotácie na jednodňový poznávací zájazd po Slovensku    

10. Opätovné prejednanie žiadosti MS SČK o poskytnutie finančnej dotácie na jednodňový 

poznávací zájazd po Slovensku    

11. Návrh o rozšírenie členov komisie pre financie a podnikanie a komisie pre výstavbu 

územný rozvoj a správy majetku 

12. Prerokovanie obsahu protokolu o vykonaní prokurátorskej previerky na zhodnotenie stavu 

zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obcí o vyhradení miesta a o podmienkach na 

umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách  

13. Rôzne 

14. Záver        

 

Poslankyňa Mgr. Madarová navrhla do programu ďalší bod: rozšírenie členov komisie 

vzdelávania, kultúry a športu  - ako bod 13 pred bod rôzne. 

Starosta navrhol doplniť  program o  dva body: 

Plán obnovy na verejný vodovod a plán obnovy na verejnú kanalizáciu – ako bod 14 pred bod 

rôzne. 

Finančná pomoc rodine Petra Fedáka z dôvodu tragickej udalosti v rodine – ako bod 15 pred 

bod rôzne.  

 

Starosta dal hlasovať o navrhovaných  bodoch do programu 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

Starosta dal hlasovať o celom programe vrátane doplnených bodov. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

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:  Mária Hatalová 

 



3. Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia: Mgr. Silvia Madárová, Július Farbár, Matúš Kraus.  

 

Schválenie návrhovej komisie 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

4. Žiadosť Ivana Jabčanka, Cabov č. 41 o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce,  CKN 

parcelné číslo  1416 v k.ú. Sečovská Polianka   

(Žiadosť Ivana Jabčanka, Cabov č. 41 o odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce,  CKN 

parcelné číslo  1416 v k.ú. Sečovská Polianka, tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie o odkúpení pozemku. 

 

Návrh na uznesenie: ......./IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

odkúpenie  pozemku vo vlastníctve obce,  CKN parcelné číslo  1416 v k.ú. Sečovská Polianka 

pre žiadateľa Ivana Jabčanka, Cabov č. 41.  

Hlasovanie: 

Za:  (0)  

Proti: (7)  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Zdržal sa: (0) 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

5. Návrh zmluvy o prenájme pozemku vo vlastníctve Pozemkového a lesného 

spoločenstva Sečovská Polianka  pre obec Sečovská Polianka,  za účelom rekultivácie 

starého smetiska  

(Návrh zmluvy o prenájme pozemku tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Starosta oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom programu –  

návrhom  zmluvy o prenájme pozemku vo vlastníctve Pozemkového a lesného spoločenstva 

Sečovská Polianka  pre obec Sečovská Polianka,  za účelom rekultivácie starého smetiska. 

Keďže poslanci OcZ nemali žiadne námietky,  požiadal návrhovú komisiu o predloženie 

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 25/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

zmluvu o prenájme pozemku vo vlastníctve Pozemkového a lesného spoločenstva Sečovská 

Polianka  pre obec Sečovská Polianka,  za účelom rekultivácie starého smetiska.  

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 



Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

6. Návrh na schválenie zakúpenia druhého motorového vozidla pre potreby obce 

Sečovská Polianka vo výške do 25.000,-  € 

Starosta oboznámil prítomných poslancov s potrebou kúpy auta. Obecný  technik - koordinátor 

ho pri výkone svojej práce taktiež potrebuje  a s jedným autom je to obťažné.  

Poslanec Mgr. Ceľuch: „Je potrebné kupovať nové auto? Nebolo by lepšie kúpiť ojazdené auto? 

Nedávno sme kupovali nové auto.“ 

Poslanec Kohút: „Ale aby potom nebol častejšie v servise ako v obci.“ 

Starosta: „S jedným autom sa nedá fungovať. Koordinačný technik – pracovník ktorý nastúpi 

namiesto p. Tomka  bude taktiež potrebovať auto.“  

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 26/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

zakúpenia motorového vozidla pre potreby obce Sečovská Polianka vo výške do 25.000,- €  

s DPH. 

Hlasovanie: 

Za:  (6) Július Farbár, Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová,  

Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (1) Mgr. Radovan Ceľuch 

 

7. Návrh  schválenia   rozpočtu   na  úpravy   chodníka   na  ulici  Novej, vo výške  do  

20.000,-  € 

Starosta oboznámil OcZ s potrebou navýšenia rozpočtu na úpravu chodníka na Novej ulici, vo 

výške do 20.000,- €. Jedná sa o 100 m úsek.  

Poslanec Ing. Urban: Tie projekty neboli robené tak ako mali byť. Boli robené, aby cena bola 

čo najnižšia. Ja si myslím, že urobme niečo čo bude poriadne urobené a dajme do toho aj vlastné 

peniaze, aby sme sa nemuseli hanbiť. Aby sa to o päť rokov nemuselo robiť opäť.  

Poslanec Kohút: Keby mala obec vlastný bager, tak by sa ďalšie úseky mohli robiť vo vlastných 

nákladoch a stálo by to menej. 

Poslanec Urban: Je rozdiel robiť svojpomocne a firmou. Firma musí urobiť všetko  komplet. 

Starosta: Keby mala obec techniku bolo by to iné, ale ku všetkému je potrebná aj projektová 

dokumentácia.  

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 27/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

rozpočet   na  úpravy   chodníka   na  ulici  Novej, vo výške  do 20.000,-  €. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 



8. Návrh na schválenie rozpočtu projektovej dokumentácie pre projekt „Vodovod III. 

etapa“,  vo výške do 30.000,- € 

Starosta oboznámil poslancov s problémom nedostatku vody v našej obci. Upozornil, že 

projektovú dokumentáciu na už uskutočnené stavby - vodovod a kanalizáciu  pre nás 

vypracovala firma AQUATECH s.r.o. Košice. V závere roka by mala vyjsť výzva na 

dokončenie vodovodu, kde je 5 %  spoluúčasť na financovaní pri realizácii schváleného 

projektu. Avšak na stretnutí s riaditeľkou VVaK vo Vranove n. T. bola prejednávaná aj taká 

možnosť, že 5 % spoluúčasť by uhradila firma VVaK za predpokladu, že bude sto percentná   

napojenosť na vodovod.   

Poslanec Mgr. Ceľuch: Je trochu divné, že vodárne si nerobia vodovod sami, keď oni chcú 

ponúkať vodu. 

Poslanec Kohut: to isté je, keď si občan musí sám kopať cez celý pozemok, aby sa mohol 

napojiť. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 28/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

rozpočet projektovej dokumentácie pre projekt „Vodovod III. etapa“,  vo výške do 30.000,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

9. Stanovisko  komisie vzdelávania, kultúry a športu ku  žiadosti MS SČK o poskytnutie 

finančnej dotácie na jednodňový poznávací zájazd po Slovensku    

(Stanovisko  komisie tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Predsedníčka komisie vzdelávania, kultúry a športu oboznámila poslancov so stanoviskom  

komisie ku  žiadosti MS SČK o poskytnutie finančnej dotácie na jednodňový poznávací zájazd 

po Slovensku.   

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 29/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

stanovisko  komisie vzdelávania, kultúry a športu ku  žiadosti MS SČK o poskytnutie finančnej 

dotácie na jednodňový poznávací zájazd po Slovensku.   

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

10. Opätovné prejednanie žiadosti MS SČK o poskytnutie finančnej dotácie na 

jednodňový poznávací zájazd po Slovensku  

V diskusii dospeli poslanci OcZ k názoru, že jednodňové poznávacie zájazdy po Slovensku by 



mala organizovať obec v prípadnej spolupráci komisie vzdelávania, kultúry a športu a nie 

jednotlivé spoločenské organizácie obce. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie k prejednávanej  

žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie. 

Návrh na uznesenie ......./IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

Miestnemu spolku SČK  poskytnutie finančnej dotácie na jednodňový poznávací zájazd po 

Slovensku pre občanov našej obce  vo výške 700,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (0)  

Proti: (7)  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Zdržal sa: (0) 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

11. Návrh o rozšírenie členov komisie pre financie a podnikanie a komisie pre výstavbu 

územný rozvoj a správy majetku 

Predseda komisie pre financie a podnikanie navrhol rozšírenie komisie  o členku:  Ing. Martinu 

Kačmarovú. Predseda komisie pre výstavbu územný rozvoj a správy majetku navrhol rozšíriť 

komisiu  o člena: Ing. Slavomíra Urbana. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 30/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e     r o z š í r e n  i e  : 

 komisie pre financie a podnikanie o členku:  Ing. Martinu Kačmarovú, 

 komisie pre výstavbu územný rozvoj a správy majetku o člena: Ing. Slavomíra Urbana. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

12. Prerokovanie obsahu protokolu o vykonaní prokurátorskej previerky na zhodnotenie 

stavu zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obcí o vyhradení miesta 

a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách  

(Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky  tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Starosta oboznámil prítomných s ďalším bodom programu - Prerokovaním obsahu protokolu 

o vykonaní prokurátorskej previerky na zhodnotenie stavu zákonnosti všeobecne záväzných 

nariadení obcí o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách. Zároveň informoval, že obec do 31.10.2019 vypracuje VZN 

o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

 



Návrh na uznesenie č. 31/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

protokol o vykonaní prokurátorskej previerky na zhodnotenie stavu zákonnosti všeobecne 

záväzných nariadení obcí o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách, 

b) p o v e r u j e  

starostu obce vypracovaním VZN o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách – v termíne do 31.10.2019. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

13. Návrh o rozšírenie členov komisie vzdelávania, kultúry a športu 

Predsedníčka komisie vzdelávania, kultúry a športu navrhla rozšíriť komisiu  o člena:  

Mgr. Jaroslava Baloga. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 32/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e     r o z š í r e n  i e  : 

komisie vzdelávania, kultúry a športu o člena:  Mgr. Jaroslava Baloga. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

14. Plán obnovy na verejný vodovod a plán obnovy na verejnú kanalizáciu  

Starosta oboznámil prítomných s plánom obnovy na verejný vodovod a plán obnovy na verejnú 

kanalizáciu. 

 

Návrh na uznesenie č. 33/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  :    

 plán obnovy na verejný vodovod,  

 plán obnovy na verejnú kanalizáciu. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

 



15. Finančná pomoc rodine Petra Fedáka z dôvodu tragickej udalosti v rodine   

Starosta upozornil na tragickú udalosť v rodine Petra Fedáka  a vysoké finančné výdavky pri 

vybavovaní prevozu a ostatných pohrebných úkonov. Poslanci OcZ navrhli tejto rodine 

finančnú pomoc vo výške 500,- €. 

  

Návrh na uznesenie č. 34/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

finančnú pomoc rodine Petra Fedáka z dôvodu tragickej udalosti v rodine,  vo výške 500,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (7) Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár, Gabriel Kohut,  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, JUDr. Iveta Bérešová, 

Ing. Urban Marián 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

16. Rôzne 

Starosta informoval, že  na verejný vodovod je doposiaľ napojených 248 domácností, čo je 

veľmi málo. 

Poslanec Kohút mal dotaz, aké páky máme na občanov ktorí majú možnosť sa pripojiť, ale 

doposiaľ sa nepripojili. 

Odpovedal starosta: „Keď prijmeme VZN budeme môcť viac kontrolovať napojenosť, ale tiež 

pomáhať starším občanom alebo tým, nemajú dostatok finančných prostriedkov.“ 

Zároveň starosta informoval poslancov, že projekt „Zberný dvor v obci Sečovská Polianka“ bol 

zamietnutý a napriek snahe a komunikácii s SA ŽP bol projekt zamietnutý.    

 

Starosta oboznámil poslancov OcZ so zmenou umiestnenia prijímača O2. V diskusii poslanci 

vyslovili nesúhlas nielen so zmenou umiestnenia, ale nesúhlasili sni s umiestnením prijímača 

O2 na území k. ú. Obce Sečovská Polianka.  

 

17. Záver        

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

OcZ  bolo ukončené o 20,15 h. 

 

Zapísala:  

Mária Hatalová 

      

 

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

                                                                                    starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Mgr. Radovan Ceľuch               .................................................... 

 

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


