
UZNESENIA 

z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová, konaného dňa 

23.06.2022  na Obecnom úrade vo Vyšnej Šebastovej 

 

 

Uznesenie č. 1/5/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                                     

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

 

schvaľuje 

program zasadnutia OcZ dňa 23.06.2022. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022 

 

  v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/5/2022: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                                     

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

 

schvaľuje 

doplnený program zasadnutia OcZ dňa 23.06.2022.  

 

 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022. 

 v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                  starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 



Uznesenie č. 3/5/2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení.  
 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022. 

 v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 

 

 

Uznesenie  č. 4/5/2022: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

a) berie na vedomie 

  

žiadosť uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predmetom je bezodplatný prevod Vodného 

hospodárstva - Rozšírenie vodovodu, a Rozšírenie splaškovej kanalizácie Obytného súboru  18 

RD LV 1940 na parcele KN-C č. 999/120, ostatná plocha o výmere 1480 m2,  v katastrálnom 

území Vyšná Šebastová, ktorá je v podielovom vlastníctve vlastníkov pozemkov 

 

b) žiada 

členov združenia, resp. jeho zástupcov o zosúladenie zmluvy o budúcej zmluve s právnym 

poriadkom Slovenskej republiky tak, aby spĺňala všetky náležitosti pre prípadné uzavretie 

právneho vzťahu s obcou. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022. 

 v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 



Uznesenie  č. 5/5/2022: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

a) berie na vedomie 

 

1. Záverečný účet Obce Vyšná Šebastová za rok 2021. 

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

 

b) schvaľuje 

 

I.   Celoročné hospodárenie s výhradou.  

  Z dôvodu nesúladu medzi hlavnou knihou a rozpočtom, taktiež nesprávnym       

zaradzovaním finančných operácií v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Ročná 

účtovná závierka za rok 2021 nebola vykonaná v zmysle príslušných ustanovení zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p.. 

 

II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2021 vo výške 50 137,46 € takto: 

1) Do rezervného fondu sa pridelí 50 137,46 € 

• Časť uvedeného prebytku sa použije na úhradu návratných finančných zdrojov 

vo výške 31 013,88 €, a to nasledovne: 

- Dodávateľský investičný úver splátky roku 2022 vo výške 25 720,44 € 

- Finančný prenájom splátky roku 2022 vo výške 5 293,44 € 

 

c) ukladá  

 

prijať opatrenie na zabezpečenie nápravy vzniknutého stavu, aby účtovníctvo bolo vedené 

podľa požiadaviek § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, teda prehľadne, zrozumiteľne                   

a úplne. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022. 

 v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 



Uznesenie  č. 6/5/2022: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

schvaľuje 

 

použitie finančných prostriedkov podľa najnižšej cenovej ponuky maximálne však do výšky 

3 000 € z rezervného fondu. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022. 

 v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 

 

 

Uznesenie  č. 7/5/2022: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

berie na vedomie 

 

žiadosti občanov (p. Petra Kivadera, p. Gondžura, p. Dujčáka)  o zmenu UPN obce na parcelách 

v ich vlastníctve, pričom ich riešenie zaradí v najbližšom procese prijímania Zmien a doplnkov 

Územného plánu obce Vyšná Šebastová. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022. 

 v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 

 

 



Uznesenie  č. 8/5/2022: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona                          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

určuje 

1. rozsah výkonu funkcie starostu obce Vyšná Šebastová na plný úväzok na celé funkčné 

obdobie rokov 2022-2026 

2. počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová vo volebnom období 

rokov 2022-2026: 9 (slovom: deväť) 

3. jeden volebný obvod pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová 

vo volebnom období rokov 2022-2026. 

 

Vyšná Šebastová, dňa 23.06.2022. 

 v.r. 

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

                                                                                                          Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                    starosta obce Vyšná Šebastová 

 


