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                                Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zo  šiesteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

6. decembra  2016 vo volebnom období 2014-2018  



Z á p i s n i c a 

zo šiesteho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

6. decembra  2016 vo volebnom období 2014-2018 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia  

  4. VZN č.4 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Seč 

  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017  

  6. Výročná správa obce Seč za rok 2015 

  7. Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2015 

  8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017-2019 

  9. Rozpočet obce na roky 2017-2019 

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 Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň.              

             Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

             Zdržalo: 0  

             Proti: 0 

 

Bod č. 3 Kontrola uznesenia č. 11, 23, 25, 37, 38, 39 /2016 z obecného zastupiteľstva  

               a vyhodnotenie splnenia úloh:  

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

                sa plní priebežne, 

              . akcia  ZPOZ – uvítanie detí bolo splnené  

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

              . oprava strechy na požiarnej zbrojnici bolo splnené 

              . oprava strechy nákupného strediska a kultúrneho zariadenia sa plní priebežne 

              . zistenie cenových ponúk na PVC rúry a odvodnenia vody na ceste medzi MŠ a OÚ 

                bolo splnené 

              

 

 

 

 



Bod č. 4 Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č.4 prevádzkový  

              poriadok pohrebiska obce Seč. Návrh bol zverejnený na vývesnej tabuli obce a v 

              pripomienkovej lehote neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. 

                                                                                           zodpovedný: finančná komisia 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:                 0 

              Proti:                      0 

                                  

Bod č.5 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 predniesol hlavný kontrolór  

              Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej činnosti schválilo,  

              viď príloha zápisnice 

                                                                                             zodpovedný: hlavný kontrolór               

             Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

             Zdržalo:  0  

             Proti:  0  

 

Bod č.6 Výročnú správu obce Seč za rok 2015 vypracovanú v zmysle § - 20 zákona 

              č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve predniesol starosta obce a obecné zastupiteľstvo 

              berie výročnú správu na vedomie         

                                                                                              zodpovedný: finančná komisia 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.7 Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

              obce Seč za rok 2015 predniesol starosta obce a obecné zastupiteľstvo berie správu 

              na vedomie, viď príloha zápisnice  

                                                                                              zodpovedný: finančná komisia 

 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.8 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Seč na roky 2017 - 2019  

              predniesol hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo berie stanovisko 

              na vedomie, viď príloha zápisnice  

                                                                                              zodpovedný: hlavný kontrolór 

 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.9 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrhu rozpočtu obce Seč na rok 2017  

              rozpočtové príjmy v sume 109 866 € a rozpočtové výdavky v sume 109 866 €.      

              Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019. 

                                                                                              zodpovedný: finančná komisia 

 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 



Bod č.10 Rôzne 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť z Centrumu voľného času  

                v Novákoch o finančné prostriedky v sume 65,23 €, 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku na kúpu pozemkov v obci od firmy  

                Swietelský-Slovakia 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly zo Školskej správy v  

                Trenčíne,    

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly plnenia rozpočtu príjmov,  

                 výdavkov a finančných operácií obce, viď príloha zápisnice,  

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom a hlavnému kontrolórovi obce 

                nasledovne: Andrea Budinská–100 €, Marián Brtko–200 €, Ľuboš Sucháň–100 €, 

                Ing. Jozef Krett- 100 €, 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi zvýšenie platu na 40 %.     

              

Bod č. 11 Diskusia 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku z MY Hornonitrianske noviny na  

                vianočné prianie, 

             . plán práce komisií na rok 2017    

                 

Bod č. 12 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Overovatelia zápisnice:   Andrea Budinská              ........................... 

 

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

 

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



ZOZNAM UZNESENÍ 

ZO ŠIESTEHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 06.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 43/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 12 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

 

Uznesenie č. 44/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Polákovú 

overovateľov zápisnice Andreu Budinskú a Ľuboša Sucháňa 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

Uznesenie č. 45/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

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

pripomienok 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 08.12.2016 



Uznesenie č. 46/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Seč 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 08.12.2016                                                                                                        starosta obce 

 

Uznesenie č. 47/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 48/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Výročnú správu obce Seč za rok 2015 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 



 

Uznesenie č. 49/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  

obce Seč za rok 2015  

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 50/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Seč na roky 2017 - 2019 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

Uznesenie č. 51/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Rozpočet obce Seč na rok 2017 

 rozpočtové príjmy v sume 109 866 € a rozpočtové výdavky v sume 109 866 € 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 



Uznesenie č. 52/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Rozpočet na roky 2018 - 2019 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 53/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

žiadosť z Centrumu voľného času v Novákoch o finančné prostriedky v sume 65,23 € 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

 

Uznesenie č. 54/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

ponuku na kúpu pozemkov v obci od firmy Swietelský-Slovakia 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 



Uznesenie č. 55/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu z kontroly zo Školskej správy v Trenčíne 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 56/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu z kontroly plnenia rozpočtu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 57/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

odmeny poslancom a hlavnému kontrolórovi nasledovne: Andrea Budinská – 100 €, Marián 

Brtko – 200 €, Ľuboš Sucháň – 100 €, Ing. Jozef Krett – 100 € 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 



Uznesenie č. 58/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

starostovi obce zvýšenie platu na 40 % 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 59/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

ponuku z MY Hornonitrianské noviny na vianočné prianie 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 60/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 06.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

plán práce komisií na rok 2017 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 08.12.2016 



 

 

 

 

 


