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                                Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
z  druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

26. júna 2017 vo volebnom období 2014-2018  



Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

26. júna  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 nezávislého audítora 

  5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 

  6. Schválenie celoročného hospodárenia obce Seč za rok 2016 

  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

  8. Rozpočtové opatrenie 1/2017  

  9. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby 

       a úhradách za domácu opatrovateľskú službu na území obce Seč 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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, Andrea Budinská.              

              

             Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

             Zdržalo: 0  

             Proti: 0 

 

Bod č. 3 Kontrola uznesenia č. 11, 25, 38/2016, 7/2017 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 

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

                6.5.2017 a deň matiek 14.5.2017 boli splnené. 

           

Bod č. 4 Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 predniesol  

              starosta obce a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vykonaní auditu, 

              viď príloha zápisnice                                               zodpovedný: finančná komisia   

               



              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 5 Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Seč za rok 2016 predniesol hlavný  

              kontrolór obce Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné 

              stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2016 a  

              schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad, viď príloha zápisnice  

                                                                                                   zodpovedný: hlavný kontrolór 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 6 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce  

              za rok 2016 bez výhrad a presun finančných prostriedkov v sume 15 126,68 € do  

              rezervného fondu a zrušenie účtu fond rozvoja a presun finančných prostriedkov v  

              sume 594,56 do rezervného fondu.       

                                                                                                 zodpovedný: finančná komisia 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.7 Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017 predniesol hlavný kontrolór   

             Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý 

             polrok, viď príloha zápisnice 

                                                                                             zodpovedný: hlavný kontrolór               

             Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

             Zdržalo:  0  

             Proti:  0  

 

Bod č. 8 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými  

              opatreniami č. 1 a-r/2017 zvýšenie príjmov v sume 36 850 € a zvýšenie výdavkov  

              v sume 36 850 € viď príloha zápisnice 

 

 Rozpočet na rok 

2017 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2017 v € 

Bežné príjmy 109 866,00 128 716,00 
Kapitálové príjmy 0 0 
Finančné príjmové 

operácie 
0   18 000,00 

Príjmy spolu 109 866,00 146 716,00 

 

               Rozpočet na rok 

2017 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2017 v € 

Bežné výdavky 109 866,00 146 716,00 
Kapitálové výdavky 0 0 
Finančné 

výdavkové operácie 
0 0 

Výdavky spolu 109 866,00 146 716,00 

 

                                                                                           zodpovedný: finančná komisia 



              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:                 0 

              Proti:                      0     

 

Bod č. 9 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo všeobecné záväzné nariadenie  

              č.1/2017 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu  

              opatrovateľskú službu na území obce Seč zmenu v článku III. v bode 1. a 2. sa  

              stanovuje výška za úhradu opatrovateľskej služby v sume 1,00 € na jednu hodinu  

 

Bod č.10 Rôzne 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o Výzve na predkladanie  

               žiadosti o poskytnutie NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia 

               č. 23, zameranú na Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných  

               komunálnych odpadov. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23,  

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

               1.zabezpečenie (obstaranie) záhradných kompostérov na zhodnocovanie biologicky 

                  rozložiteľného odpadu zo záhrad pre domácnosti obce Seč prostredníctvom  

                  Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov, ktorého je obec Seč členom, 

               2.predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok riadiacemu orgánu MŽP 

                  SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia SR, zameranú na  

                  Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

                  Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Názov projektu: „Obstaranie  

                  záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura-Strážov“ 

                  prostredníctvom Regionálneho združenia Magura-Strážov, ktorého je obec Seč  

                  členom,  

                3.výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „ Obstaranie 

                   záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – 

                   Strážov“ za obec Seč vo výške 828,80 € z celkových oprávnených výdavkov 

                   projektu, 

                4.alikvotné spolufinancovanie výdavkov Regionálneho združenia obcí Magura – 

                    Strážov súvisiace s realizáciou projektu „ Obstaranie záhradných kompostérov 

                    pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov“,                

                 . obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ing. Petra Bajzíka a manželky Ing. 

                   Aleny Bajzíkovej o umiestnenie inžinierskej siete na parcele č. 702/1 v k.ú. 

                   Seč, 

                 . obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj prebytočného hnuteľného majetku 

                   obce – stavebnú miechačku na betón v minimálnej predajnej cene v sume 100 €. 

                 . obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu 5 € za m2 pri kúpe pozemkov parcely 

                   číslo 163 a 164 pri kaplnke. 

 

Bod č. 11 Diskusia 

             . projekt na multifunkčné ihrisko 

             . akcia Deň Sečanov dňa 26.8.2017 o 16,00 hod. 

                 

Bod č. 12 Prijatie uznesenia a záver 

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

 

                                        Andrea Budinská              ........................... 

 

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



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z DRUHÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 26.06.2017 

 

 

Uznesenie č. 10/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 9 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.6.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Polákovú 

overovateľov zápisnice Mariána Brtku a Andreu Budinskú 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

Uznesenie č. 12/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

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

pripomienok 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 28.06.2017 



Uznesenie č. 13/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 28.06.2017                                                                                                        starosta obce 

 

Uznesenie č. 14/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2016  

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

Uznesenie č. 15/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2016 bez výhrad 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

Uznesenie č. 16/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

prevod finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 v sume 15 126,68 € do 

rezervného fondu a zrušenie účtu fond rozvoja a presun finančných prostriedkov v sume 

594,56 € do rezervného fondu 

 

                                                                                                                     Anton Vrecko 

Seč 28.06.2017                                                                                             starosta obce 



                                                                                                                                  

                                                                                                                              

Uznesenie č. 17/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017  

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

Uznesenie č. 18/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu rozpočtovými  opatreniami č. 1 a-r/2017 zvýšenie príjmov v sume 36 850 € 

a zvýšenie výdavkov v sume 36 850 € 

 

 Rozpočet na rok 

2017 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2017 v € 

Bežné príjmy 109 866,00 128 716,00 
Kapitálové príjmy 0 0 
Finančné príjmové 

operácie 
0 18 000,00 

Príjmy spolu 109 866,00 146 716,00 

 

 Rozpočet na rok 

2017 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2017 v € 

Bežné výdavky 109 866,00 146 716,00 
Kapitálové výdavky 0 0 
Finančné 

výdavkové operácie 
0 0 

Výdavky spolu 109 866,00 146 716,00 

 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 28.06.2017  

 

 

 

 



Uznesenie č. 19/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby 

a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu na území obce Seč zmenu v článku III. úhradu 

za opatrovateľskú službu vo výške 1,00 € na jednu hodinu  

 

  

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

Uznesenie č. 20/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
informáciu o Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia č. 23, zameranú na Podporu predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

 

 

  

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

Uznesenie č. 21/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

               1.zabezpečenie (obstaranie) záhradných kompostérov na zhodnocovanie biologicky 

                  rozložiteľného odpadu zo záhrad pre domácnosti obce Seč prostredníctvom  

                  Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov, ktorého je obec Seč členom, 

               2.predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok riadiacemu orgánu MŽP 

                  SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia SR, zameranú na  

                  Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

                  Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Názov projektu: „Obstaranie  

                  záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura-Strážov“ 

                  prostredníctvom Regionálneho združenia Magura-Strážov, ktorého je obec Seč  

                  členom,  

                



                 3.výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „ Obstaranie 

                   záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – 

                   Strážov“ za obec Seč vo výške 828,80 € z celkových oprávnených výdavkov 

                   projektu, 

                 4.alikvotné spolufinancovanie výdavkov Regionálneho združenia obcí Magura – 

                    Strážov súvisiace s realizáciou projektu „ Obstaranie záhradných kompostérov 

                    pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov“               

 

 

  

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

Uznesenie č. 22/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

žiadosť p. Ing. Petra Bajzíka a manželky Ing. Aleny Bajzíkovej o umiestnenie  

inžinierskej siete na parcele č. 702/1 v k. ú. Seč 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

 

Uznesenie č. 23/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

ponuku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce – stavebnú miechačku na betón 

v minimálnej predajnej cene 100 € 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2017 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 26.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

cenu 5 € za m2 pri kúpe pozemkov parcely číslo 163 a 164 pri kaplnke 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 28.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


