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Zápisnica 
z V.  zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Sečovská Polianka v roku 2022 

  zo dňa 30. júna  2022 

 

                          

Starosta obce:  Michal Urban –starosta obce   

 

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

                         Kohut, Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura    

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban,  

       

Kontrolór obce:   Mgr. Vladimír Ištok 

 

Neprítomní:           Pavel Ceľuch 

    

Ďalší prítomní:   

  

Zamestnanci obce:  JUDr. Iveta Bérešová 

Verejnosť:              viď prezenčná listina          

                    

 

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: 

Overovatelia zápisnice: Ing. Marián Urban, Ing. Martin Kuriško   

Zapisovateľka:     I.  Bérešová 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

Pristúpime k voľbe návrhovej komisie – starosta navrhol za členov návrhovej komisie:  

Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, Mgr. Radovan Ceľuch 

 

 Následne starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 54/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

a) berie na vedomie:  
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overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Marián Urban, Ing. Martin Kuriško 

b) schvaľuje :  

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus, Mgr. Radovan Ceľuch 

 

Starosta dal hlasovať o bode rokovania OcZ. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

Pristúpime k programu zasadnutia 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie navýšenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

„Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie “  

6. Schválenie navýšenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu „Chodník ul. Stankovská, okolo Hlavnej po ul. Veternú“ – 

1 ETAPA 

7. Žiadosť OZ 094 14 o dotáciu na financovanie projektu „Výsadba ul. Stankovská“ 

8. Návrh na vyradenie majetku  obce v správe ZŠ 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

10. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 

11. Návrh záverečného účtu obce Sečovská Polianka a rozpočtového hospodárenia za 

rok 2021 

12. Správa nezávislého audítora z auditu  účtovnej závierky a finančného 

hospodárenie za rok 2021 

13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 

14. Určenie počtu poslancov obce Sečovská Polianka na nové volebné obdobie 2022-

2026 

15. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Sečovská Polianka na nové volebné 

obdobie 2022-2026 

16. Rôzne 

17. Záver 

 

Starosta vyzval prítomných k pripomienkam k programu OcZ a zároveň navrhol do programu 

OcZ doplniť : 

- Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu (ako bod 16) 

- Rozpočtové opatrenie (ako bod 17) 

- Schválenie vstupu obce Sečovská Polianka do občianskeho združenia Diaľnica na 

ZEMPLÍN (ako bod 18) 

- bod rôzne a záver  sa posunú (ako body 19 a 20)  
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Keďže neboli ďalšie návrhy, starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 

uznesenie.  

Návrh na uznesenie č. 55/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce  Sečovská Polianka 

schvaľuje   

doplnenie programu rokovania zasadnutia  OcZ  podľa predloženého návrhu  

Starosta dal hlasovať o doplnení navrhovaných bodov programu: 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie k celému programu 

rokovania.  

Návrh na uznesenie č. 56/VI/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

schvaľuje : 

Program rokovania zasadnutia OcZ  

Starosta dal hlasovať o programe rokovania OcZ. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta predložil poslancom informatívnu správu  o plnení prijatých  uznesení.  

Oboznámil poslancov o plnení prijatých uznesenia  – Predaj pozemkov  na základe verejnej 

obchodnej súťaže – v jednom prípade je povolený vklad, v dvoch prípadoch j podaný návrh 

na povolenie vkladu do katastra a v jednom prípade sa neprihlásil do súťaž žiadny uchádzač 

– jedná sa o parcely KNC č. 722 a 723.  

Samoobslužný automat ZBox je v prevádzke, MUDr. Kačurák má ambulanciu v prevádzke, 

pripravujeme priestory pre poštu a detská lekárka zriadi ambulanciu v priestoroch 

zdravotného strediska. 

Žiadosť o nenávratný príspevok na ul. Nová je podaný, je vyhodnotený.  

Prenájom priestorov v ZS na výmeru 14 m2 bol zrealizovaný, zmluva je zverejnená. 

Etapy pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie  sa zabezpečujú a realizujú, 

Čo sa týka zberného dvora sú vysúťažené stavebné práce, prebieha PHZ na techniku. 

   

Keďže neboli žiadne otázky zo strany poslancov starosta požiadal návrhovú komisiu    

 o predloženie návrhu na uznesenie  ku  kontrole plnenia uznesení 
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Návrh na uznesenie č. 57/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

informatívnu správu  o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Sečovská 

Polianka dňa  21.02.2022 a 29.04.2022. 

 

Starosta dal hlasovať o tomto bode programu 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

5. Schválenie navýšenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

„Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie“ 

 

Starosta informoval poslancov, že je vysúťažený projekt, prebiehajú kontroly projektu. Chyba 

nastala pri VO, bolo vytknuté, že nebola dodržaná STN. 

Vzhľadom k tomu, že neboli pripomienky zo strany poslancov starosta požiadal návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

Návrh na uznesenie č. -  /V/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

s c h v a ľ u j e : 

navýšenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „ Základná škola Sečovská 

Polianka – obnoviteľný zdroj energie“ vo výške 54 150,00 EUR 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (0 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (6) 

Zdržal sa: (2) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

6. Schválenie navýšenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu „Chodník ul. Stankovská, okolo Hlavnej po ul. Veternú“ – I. ETAPA 

 

Žiadosť zhotoviteľa spolu s odôvodnením prečo dochádza k celkovému navýšeniu ceny stavby  

Vám bola predložená spolu krycím listom rozpočtu.  

Počas prác sa zistilo, že je potrebné 8 poklopov obetónovať, museli sa prerobiť aj prípojky na 

kanalizáciu + asfaltovanie. 

Poslanec p. Kohut vytkol nepripravenosť projektovej dokumentácie, pretože občania musia 

prispôsobovať spád dvorov u niektorých obyvateľov ulice celkovému projektu výstavby 

chodníka.  
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Starosta uviedol, že projekt je správne vypracovaný a nie je možné zo strany obce 

prispôsobovať celkovú stavbu požiadavkám a potrebám jednotlivým občanom. 

Vzhľadom k tomu, že ďalšie pripomienky neboli starosta požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu na uznesenie.  

Návrh na uznesenie č. 58/V/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

s c h v a ľ u j e : 

finančné prostriedky na dofinancovanie realizácie stavebných prác k projektu „ Chodník ul. 

Stankovská, okolo Hlavnej po ul. Veternú“ vo výške  21 151,81 EUR 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

7. Žiadosť OZ 094 14 o dotáciu na financovanie projektu „Výsadba ul. Stankovská“ 

 

Žiadosť o dotáciu bola odôvodnená povinnou spoluúčasťou pri financovaní projektu – 

revitalizácia ul. Stankovská, projekt je podporený PSK. 

 

Vzhľadom k tomu, že ďalšie otázky zo strany poslancov neboli požiadal starosta návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.. 

Návrh na uznesenie č. 59/V/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

s c h v a ľ u j e : 

poskytnutie dotácie pre občianske združenie 09414 Sečovská Polianka na financovanie 

projektu „Výsadba ul. Stankovská“ vo výške 3 000,00 EUR 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

8. Návrh na vyradenie majetku obce v správe ZŠ. 

 

Starosta konštatoval, že poslancom boli doručené podklady  so žiadosťou ZŠ o vyradenie 

neupotrebiteľného majetku v správe ZŠ ešte na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva, ide 

o rezačku mäsa, kuchynský robot, a elektrickú cukrárenskú pec, ktoré vzhľadom na ich stav sú 

neopraviteľné a už sa  nedajú účelne používať. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu na predloženie návrhu na uznesenie.  

Návrh na uznesenie č.  60/V/2022 
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

s c h v a ľ u j e: 

vyradenie a likvidáciu majetku v správe Základnej školy Sečovská Polianka evidovaného na 

Inventárnej karte dlhodobého hmotného majetku pod inventárnym číslom: DHM/022/1 

v nadobúdacej cene 691,50,46 EUR, DHM/022/6 v nadobúdacej cene 169,29 EUR, 

DHM/022/7 v nadobúdacej cene 393,22 EUR, z evidencie formou jeho fyzickej likvidácie 

v súlade s článkom VIII ods.  1, 2 časti Zásad hospodárenia s majetkom Obce Sečovská 

Polianka.   

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok  

 

(Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce  tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Hlavný kontrolór predložil stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021. Poslanci s ním 

boli včas oboznámení, bol zaslaný zároveň v podkladoch pred zasadnutím OcZ. 

Pretože zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, zástupca starostu požiadal návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 61/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

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

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Sečovská Polianka za rok 

2021. 

   

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

 

10. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  

 

Poslanci boli oboznámení v termíne so správou hlavného kontrolóra. 

Pretože zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, starosta požiadal 

návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  
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Návrh na uznesenie č. 62/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

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

správu hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

11. Návrh záverečného účtu obce Sečovská Polianka a rozpočtového hospodárenia za rok 

2021  

 

Starosta oboznámil prítomných poslancov OcZ s návrhom záverečného účtu obce Sečovská 

Polianka za rok 2021, tento bol poslancom pred zasadnutím OcZ doručený k oboznámeniu, bol 

vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. 

Zo strany poslancov neboli pripomienky, preto zástupca starostu požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 63/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka  

s c h v a ľ u j e : 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

12. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za 

rok 2021  

 

Starosta obce – uviedol, že podklady poslancom boli doručené na oboznámenie sa s obsahom 

správy nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2020.  

Vzhľadom k tomu, že zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta požiadal 

návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 64/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

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

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2021  
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Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

 

13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022.  

 

Podklady boli poslancom doručené spolu s predloženým plánom kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2022.  

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 65/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

s c h v a ľ u j e : 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

14. Učenie počtu poslancov obce Sečovská Polianka na nové volebné obdobie 2022-2026 

Starosta obce informoval poslancov, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 

29.októbra 2022. 

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

počet poslancov na cele volebné obdobie rokov 2022-2026 určí prd voľbami obecné 

zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke má určiť podľa ust. § 11 ods. 3 písm. d) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí počet poslancov obecného zastupiteľstva – 7 až 9 vo volebnom období 

2022-2026, ktorí budú zvolení vo volebnom obvode pre celú obec.  

Na základe vyššie uvedených skutočností sa odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložené návrhy uznesení. Návrhy uznesení sú v súlade s ustanoveniami zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 66/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

u r č u j e : 
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v zmysle § 11 ods. 3 pís. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

počet poslancov pre OcZ Sečovská Polianka na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 

v počte 9. 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

 

15. Učenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Sečovská Polianka na nové volebné 

obdobie 2022-2026 

V nadväznosti na predchádzajúci bod starosta obce opätovne informoval poslancov, že voľby 

do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 29.októbra 2022. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dni pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rokov 2022-2026 rozsah výkon u funkcie starostu obce.  

Na základe vyššie uvedených skutočností sa odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložené návrhy uznesení. Návrhy uznesení sú v súlade s ustanoveniami zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 67/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

u r č u j e : 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi 

obce Sečovská Polianka na celé funkčné obdobie rokov 2022-2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu na plný úväzok – 100%. 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

 

16. Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

Starosta požiadal poslancov o schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu 

vo výške 54 150 € na realizáciu projektu obnoviteľný zdroj energie základná škola 

a dofinancovanie pri projekte výstavby chodníka na ul. Stankovská  vo výške 21 151,81 €. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie  
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Návrh na uznesenie č. -  /V/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka 

s c h v a ľ u j e: 

použitie rezervného fondu na financovanie vo výške 54.150 EUR, na realizáciu projektu:  

„Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie“  

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Za:  (0 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (6) 

Zdržal sa: (2) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie č. 68/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke  

s c h v a ľ u j e: 

použitie rezervného fondu na dofinancovanie vo výške 21.151,81 EUR, na realizovaného 

projektu  „Chodník na ul. Stankovská, okolo Hlavnej po ul. Veternú“  

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

17. Rozpočtové opatrenie 

Starosta predložil OcZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v súlade  

s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zmenu rozpočtu v súvislosti so 

spolufinancovaním projektu revitalizácia ul. Stankovská 

   

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 69/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke  

V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n. p. a na základe  § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

s c h v a ľ u j e: 

 

rozpočtové opatrenie -  presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to: 

 z položky Údržba budov, priestorov a  objektov - EK 635006, KZ 41   

na položku Príspevok – Občianske združenie 094 14 -  EK 642001, KZ 41 
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v celkovej sume:  3 000,- € 

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

18. Schválenie vstupu obce Sečovská Polianka do občianskeho združenia Diaľnica na 

ZEMPLÍN. 

 

Cieľom OZ je spájať samosprávu, zamestnávateľov, odborníkov z dopravy, aktivistov 

a obyvateľov Zemplína, ktorým leží na srdci rozvoj tohto regiónu. Činnosť občianskeho 

združenia bude zameraná na osvetu a podporu aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na 

územie Zemplína. 

Hlavné ciele OZ:  

a) podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína 

b) zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej 

infraštruktúry 

c) oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína 

d) udržiavanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily 

a mladých ľudí 

e) upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko – odberateľských 

vzťahov vďaka dobrému dopravnému napojeniu 

f) rozvoj cestovného ruch a dopravnej dostupnosti cieľových miest cestovného ruchu 

g) zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj územia Zemplína 

h) prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore 

 

Vstup do tohto OZ nebude mať pre obec finančný dopad, nakoľko členstvo je bezplatné. 

Členovia však môžu prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti finančným príspevkom. 

Súčasťou návrhu sú aj Stanovy OZ. 

 

Návrh na uznesenie č. 70/V/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke  

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

a) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho združenia 

Diaľnica na Zemplín 

b) Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 

II. s c h v a ľ u j e: 

Vstup Obce Sečovská Polianka do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín so sídlom 

Š. Kukuru 154/14, Michalovce, Slovenská republika   

 

Starosta dal hlasovať o bode programu. 

Hlasovanie: 

Za:  (8 )  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Gabriel Kohut,  

                         Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško,  Róbert Habura,  

                         Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban  
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Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

Neprítomný: (1)  Pavel Ceľuch 

 

 

7. Rôzne  

Starosta informoval poslancov o prípravách projektu vodovod, prebiehajú posledné vyjadrenia 

dotknutých orgánov, predtým sa navyšovali sa vetvy z 9 na 13 km. Potrebujem cca 8 mil. eur 

na dokončenie.   

  

Poslanec Kohut reagoval na nedostatok vody v obci a potrebu pomôcť občanom, ktorí majú 

problém s nedostatkom vody. Bolo by dobré, aby sa občanom pomohlo a určilo sa odkiaľ môžu 

čerpať úžitkovú vodu na polievanie záhrad, avšak je potrebné to nejako kontrolovať, aby 

nedochádzalo k zneužívaniu pomoci a aby si občania nezačali tak napúšťať napr. bazény.  

Poslanec zároveň poukázal aj na nutnosť zvýšenej starostlivosti Povodia Bodrogu, pokiaľ ide 

o Cabovský potok. 

 

Pokiaľ ide o súčasný stav nedostatku vody v niektorých častiach obce, máme dve obecné 

studne, pričom jedna je pri škôlke a druhá pri bytovke na ul. Nová.. Obec by zakúpila čerpadlo 

a za prítomnosti zamestnanca obce by sme mohli pomáhať občanom čerpať vodu a tak sa 

pokúsiť preklenúť toto obdobie sucha a nedostatku vody. Podotýkam, že ide o úžitkovú vodu. 

Pitnú vodu občania čerpajú od obce v KD.   

Poslanec R. Ceľuch opätovne reagoval na nutnosť opravy cesty na ul. Lesná. 

Starosta uviedol, že túto situáciu a stav cesty riešiť ako prioritnú opravu. 

 

Starosta informoval poslancov aj o súčasnom stave účtov obce 

Starosta sa v tomto bode vrátil ešte k projektu stavby chodníka na ul. Stankovská, poukázal na 

to, že tento bol prerokovaný s dotknutými orgánmi, a tiež zo správou ciest. Majitelia 

nehnuteľnosti vedeli, že sa  bude realizovať projekt a ako sa bude realizovať a nikto nevzniesol 

žiadne námietky. Rozšírenie vjazdov nad rámec projektu je na náklady občanov, ktorí si 

rozšírenie vjazdov pred ich nehnuteľnosťami vyžadujú. 

Starosta ešte oboznámil poslancov o projekte, ktorý nám vyšiel, ide o oplotenie multifunkčného 

ihriska v hodnote 25 ti. Eur (obec má spoluúčasť 30%). 

 

 

8. Záver    

Vzhľadom k tomu, že zo strany poslancov neboli kladené ďalšie otázky, starosta obce sa na 

záver poďakoval prítomným za účasť. 

OcZ  bolo ukončené o 20,30 hod. 

Zapísala:  

I. Bérešová                                                                                                                                         

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

                                                                                              starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Marián Urban 

                                          Ing. Martin Kuriško 


