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V. Samospráva obce a orgány obce 
 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených na 

štyri roky, v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov sa určí pred voľbami  

podľa počtu obyvateľov obce. Pre obec Sedlice to môže byť 7 až 9 poslancov. Obecné 

zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní 

starostu. Volí hlavného kontrolóra obce. Zriaďuje a zrušuje obecnú políciu. 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Na prerokovanie 

obecných vecí môže zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo sa 

schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie 

starosta. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore a to vtedy, ak je prítomná  nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Na 

rokovaní sa môže udeliť slovo ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Obecné zastupiteľstvo má 

vlastný rokovací poriadok. 

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia 

starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Za výkon funkcie patrí 

aj dovolenka. Funkčné obdobie je štyri roky a končí sa zložením sľubu novozvoleného 

starostu. Ak by odmietol zložiť sľub jeho mandát zanikne. Zástupcu starostu na návrh starostu 

volí obecné zastupiteľstvo. Plat starostu obce Sedlice je 2,2 násobkom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Starostovi 

možno poskytnúť aj odmeny, o ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Obecný úrad 
 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Sídli v budove obecného 

úradu.  

Kontakty na obec: 

Adresa obecného úradu:   Obecný úrad Sedlice  

PSČ:                                  082 43  

Telefónna predvoľba:       medzinárodná  +421 

                                            slovenská           051  

Čísla telefónov:                 7782214 
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Matričný úrad 
 

Zákonom o matrikách bol tento úrad zriadený aj v obci Sedlice. Matriku ako výkon 

štátnej správy vedie obec. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, 

uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov 

Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Všetky 

činnosti súvisiace s vedením matriky vykonáva matričný úrad. Sídli v budove obecného 

úradu. 

Územný obvod matričného úradu ustanovilo ministerstvo vnútra tak, že zahrňuje tieto 

obce: Klenov, Ľubovec aj s miestnou časťou Ruské Pekľany, Miklušovce, Sedlice a Suchú 

Dolinu.  

Kontakty: 

PSČ:                                  082 43  

Telefónna predvoľba:       medzinárodná  +421 

                                          slovenská           051  

Čísla telefónov:                 7782214  

 

Richtári, starostovia a predsedovia národných výborov od roku 1945: 

Andrej     Pavlovič 

Michal     Senčák 

Ján           Safko 

Ján           Bačík 

František Bartko 

Ján          Timko 

Imrich     Tlumáč 

Mária      Chlebanová 

Ondrej     Pavlovič 

Imrich     Krajňák 

Väčšina zo starostov obce počas volebného obdobia svoje poslanie plne využila 

v prospech skvalitňovania života občanov. Bez ich obetavej práce by štandardný hospodársky 

a spoločenský život v obci nefungoval. Všetci pomáhali najmä radou, ale nepopierateľnou 

skutočnosťou je, že najmä počas krízových situácii neraz zachránili obec a jej obyvateľov 

pred hroziacimi nešťastiami. Preto by aj naďalej malo platiť, že starosta sa má predovšetkým 
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starať o obec a jej občanov. A občania by si ho zato mali vážiť a rešpektovať ho. Lebo jeden 

bez druhého nemôžu existovať.  

Obyvateľstvo 
 

Štatistické ukazovatele  

V roku 1787 mala obec 81 domov a v nich 617 obyvateľov. V roku 1828 to už bolo 101 

domov a 759 obyvateľov. V súčasnej dobe má obec o málo viac ako 1040 obyvateľov a viac 

ako 270 domov. 

Národnostné zloženie  

Slováci – 99,12%; 

Rusíni – 0,10%; 

Ukrajinci – 0,39%; 

Česi – 0,39%. 

 

Náboženské vyznanie  

Rímskokatolícke – 85,27%; 

Gréckokatolícke – 12,39%; 

Evanjelické – 0,39%; 

Pravoslávne – 0,10%; 

Bez vyznania – 0,48%. 

 

Ekonomická aktivita:  

Aktívne osoby – 475 

Pracujúci – 358 

Nezamestnaní – 85 

 

Osobnosti pochádzajúce z radov obyvateľov obce a rodákov  

Je veľmi zaujímavé sledovať najmä rast vzdelanostnej štruktúry občanov obce. Ak do 

roku 1945 nemal v obci, okrem miestneho kňaza, nikto vysokoškolské a takmer 

nikto maturitné vzdelanie, tak tento nelichotivý stav sa začal postupne meniť po druhej 

svetovej vojne. Príčin bolo iste viac, ale určite to nebolo v tom, že by  v obci do roku 1945 

nežili šikovní ľudia.  
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Zrejme tu zohral dôležitú úlohu ten fakt, že až od roku 1919 sa v škole začalo učiť po 

slovensky. Takže okrem šarišského nárečia si tunajšie deti až odvtedy začali osvojovať 

slovenský jazyk, bez znalosti ktorého, ich žiadna stredná škola nemohla prijať. Jeho spisovné 

osvojenie si iste vyžiadalo niekoľkoročné úsilie. Ďalším celoslovenským problémom bola  

skutočnosť, že vidiek ako taký, bol orientovaný takmer čisto na poľnohospodárstvo. Aj 

v Sedliciach žili v prevažnej miere maloroľníci, ktorých živila len pôda a niekoľko kusov 

domáceho statku. Títo si nemohli dovoliť zamestnávať sezónnych poľnohospodárskych 

robotníkov, a tak na poličkách doslova dreli sami so svojimi rodinami. Takže, deti po 

skončení povinnej školskej dochádzky, až na malé výnimky, ostali doma pomáhať rodičom 

pri poľných prácach, a na ďalšie vzdelávanie neostal ani čas, ani  peniaze. Tí skôr narodení 

vám iste potvrdia, že čas  chodenia do ľudovej školy sa na dedine nerátal na roky, ale na 

zimy. Práve preto, že len v zime bolo viac času aj na takú, podľa vtedajších rodičovských 

názorov  neefektívnu činnosť, za akú bolo v tom čase učenie považované. Dnešná doba len 

potvrdzuje ako hlboko sa niektorí mýlili.  

Vedeckotechnický pokrok, spoločenské a politické zmeny, ktoré nastali po druhej 

svetovej vojne na  celom svete, sa nedali zastaviť. Samozrejme, že neobišli ani bývalé 

Československo, ktorého súčasťou vtedy bolo aj Slovensko. Paradoxné je, že určité pozitívum 

v zlepšení podmienok pri získavaní vzdelania v Sedliciach zohralo združstevňovanie obce, 

ktorému sa v päťdesiatich rokoch bránili skoro všetci miestni roľníci. Tým, že na pôde sa 

začalo pracovať spoločne s využitím techniky, ktorú si chudobní roľníci, zaťažení vysokými 

štátnymi dodávkami, zo svojich dopestovaných  produktov nemohli kúpiť, vznikol reálny 

prebytok pracovných síl. Až vtedy, teda okolo roku 1955 sa aj sedlické detí oslobodili od 

pôdy, a mohli sa začať zaujímať o štúdium na stredných a vysokých školách.  

Prvými priekopníkmi zo Sedlíc vôbec, ktorí ukončili univerzitné štúdium boli s  

najväčšou pravdepodobnosťou: gréckokatolícky kňaz Mons. Mgr. Ján Krajňák, jazykovedec 

PhDr. Izidor Kotulič, CSc. a lekárka MUDr. Margita Safková. Od osemdesiatych rokoch  20. 

storočia je už v Sedliciach len málo takých rodín, v ktorých by medzi  príbuznými nemali 

aspoň jedného vysokoškoláka. A je jedno či vysokoškolské vzdelanie dosiahli vo veku 

seniorskom alebo juniorskom. Teraz už nie je zvláštnosťou, keď v jeden rok promujú spolu 

deti aj ich rodičia. Neexistuje síce presný zoznam rodákov, ktorí získali vysokoškolské 

vzdelanie, ale aj tak niektoré profesie uvediem. Stredoškolský profesor Mgr. Metod 

Kaľavský, univerzitní učitelia doc. Ing. Miloš Kotulič PhD., doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD., 

právnik JUDr. Klement Timko, lekárky MUDr. Eva Kotuličová, MUDr. Stanislava 
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Kotuličová,  lekár MUDr. Marcel Pavlovič, lekárnička Mgr. Jana Hajduková, kňaz Mgr. Peter 

Timko a mnohí  ďalší inžinieri, učitelia, vojenskí dôstojníci a iní.  

Povedané jednou vetou, obyvatelia Sedlíc včas zachytili súčasný svetový trend vo 

zvyšovaní znalostí a právom majú byť prečo na seba hrdí. Niekedy je na škodu ich 

samotných, že svoje vedomostí málo využívajú aj v prospech celej obce. Určite zo strany 

obecného úradu existujú vo využívaní tohto vedomostného potenciálu svojich rodákov 

a občanov rezervy. Spoločným úsilím všetkých zainteresovaných, by sa takto mohlo 

v budúcnosti podariť, zvýšiť kvalitu života v obci, čo by určite viedlo k  jej ďalšiemu rozvoju 

a tým aj ku zvyšovaniu počtu obyvateľov, čo je základnou zárukou samotnej existencie 

Sedlíc.  

Ocenenia udelené obci 
 

Plaketa Za zásluhy a rozvoj ochrany pred požiarmi 

Obci Sedlice ju odovzdal 9. mája 2006 počas osláv Svätého Floriána na pešej zóne v 

Prešove minister vnútra SR. 

Ocenenia udelené rodákom a občanom obce 

Tradícia morálneho a spoločenského oceňovania v Sedliciach ešte nie je zavedená, čo je 

podľa môjho názoru  škoda. Obec, vo svojej viac ako tisícročnej existencii, prežila dosť 

kľúčových historických udalostí, v ktorých sa určite aktívne prejavili aj samotní občania. 

Existujú síce aj viditeľné a hmatateľné pamiatky, ktoré to potvrdzujú, ale sú dosť často 

v takom stave, že sa  na nich jednoducho zabudlo. Mám na mysli predovšetkým obdobie prvej 

či druhej svetovej vojny, ale aj obdobia staršie, ktoré boli poznačené kataklizmami. Sedlice 

a naši predkovia si zaslúžia, aby sa na nich nezabúdalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


