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                                Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
z  prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

21. marca  2017 vo volebnom období 2014-2018  



Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

21. marca  2017 vo volebnom období 2014-2018 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Správa hlavného kontrolóra zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie  zákona  

      NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  

  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2016 

  6. Žiadosť Branislava Krpelana o odpustenie dane za nevýherné hracie prístroje  

  7. Rôzne 

  8. Diskusia 

  9. Prijatie uznesenia a záver 

 

Bod č.1 Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  previedol starosta obce 

              Anton Vrecko,  ktorý  privítal prítomných poslancov, hostí a zároveň  

              ich oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

             Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská,  Ľuboš Sucháň  

             Zdržalo:  0  

             Proti:  0 

 

Bod č.2 Za zapisovateľa zápisnice bola menovaná Katarína Poláková a za 

             overovateľov zápisnice boli menovaní Marián Brtko, Ľuboš Sucháň.              

              

             Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

             Zdržalo: 0  

             Proti: 0 

 

Bod č. 3 Kontrola uznesenia č. 11, 25, 38/2016 z obecného zastupiteľstva  

               a vyhodnotenie splnenia úloh:  

              . prerobenie kúrenia z pevného paliva na plynové vo VIKI BAR Pizzerie v Seči 

                sa plní priebežne, 

              . rokovanie o kúpe pozemkov parcelné čísla 164, 163  sa plní priebežne 

              . oprava strechy nákupného strediska a kultúrneho zariadenia sa plní priebežne 

                          

Bod č. 4 Správu z kontroly zameranej na dodržiavanie a uplatňovanie zákona NR SR  

               č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

               v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr v obci predniesol 

               hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo správu z kontroly berie 

               na vedomie, viď príloha zápisnice 

                                                                                           zodpovedný: hlavný kontrolór 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:                 0 

              Proti:                      0 



                                  

Bod č.5 Správu o  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2016 

              predniesol hlavný kontrolór  Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo správu 

              berie na vedomie, viď príloha zápisnice 

                                                                                             zodpovedný: hlavný kontrolór               

             Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

             Zdržalo:  0  

             Proti:  0  

 

Bod č.6 Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p. Branislava Krpelana o odpustenie 

              dane za nevýherné hracie prístroje vo VIKI Bare Pizzeria v Seči a žiadosť  

              berie  na vedomie         

                                                                                              zodpovedný: finančná komisia 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.7 Rôzne 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vykonanie auditu v obci za rok 2016 dňa  

               22.3.2017, 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosti ohľadom behania psov po dedine, 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky obce spracovane 3 roky  

               2014,2015 a 2016 vypracované kronikárkou obce Mgr. Vladimírou Humajovou  

               a schvaľuje odmenu kronikárke v sume 150 € za každý rok spolu v sume 450 €,    

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce,  

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vykonanie inventarizácie, 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie projektov na zeleň a kultúrny dom, 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie akcie: uvítanie detí do života 9.4.2017, 

                stavanie mája 30.4.2017, pálenie vatry 6.5.2017, deň matiek 14.5.2017 a deň  

                Sečanov 26.8.2017,     

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi preplatenie 40 dní starej dovolenky, 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu odmeňovacieho poriadku, navýšenie   

               odmeny poslanca na sumu 20 € a odmeny predsedu a člena komisie v sume 15 €,    

              

Bod č. 8 Diskusia 

             . Ing. Alena Bajzíková – prekrytie kanála a stavebné pozemky v časti obce Piadne. 

                 

Bod č. 9 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

 

 

 

                     Overovatelia zápisnice:   Marián Brtko                    ........................... 

 

                                        Ľuboš Sucháň                   ........................... 

 

                      Zapísala:     Katarína Poláková            ...........................                



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z PRVÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 21.03.2017 

 

 

Uznesenie č. 1/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 9 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 23.03.2017 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.3.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Polákovú 

overovateľov zápisnice Mariána Brtku a Ľuboša Sucháňa 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 23.03.2017 

 

Uznesenie č. 3/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bez 

pripomienok 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 23.03.2017 



Uznesenie č. 4/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu z kontroly zameranej na dodržiavanie a uplatňovanie zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v súvislosti s povinným 

zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr v obci 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 23.03.2017                                                                                                        starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2016 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 23.03.2017 

 

 

Uznesenie č. 6/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

zápis do kroniky obce spracovane 3 roky 2014, 2015 a 2016 vypracované kronikárkou obce 

Mgr. Vladimírou Humajovou a vyplatenie odmeny v sume 150 € za každý rok spolu v sume 

450 € 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 23.03.2017 



 

 

Uznesenie č. 7/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

akcie uvítanie detí do života 9.4.2017, stavanie mája 30.4.2017, pálenie vatry 6.5.2017, deň 

matiek 14.5.2017 a deň Sečanov 26.8.2017  

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 23.03.2017 

 

 

Uznesenie č. 8/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

starostovi obce preplatenie 40 dní starej dovolenky 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 23.03.2017 

 

Uznesenie č. 9/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

zmenu odmeňovacieho poriadku, navýšenie odmeny poslanca na sumu 20 € a odmeny 

predsedu a člena komisie v sume 15 € 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 23.03.2017 



 

 

 

 

 

 


