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                                Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
z  prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

21.  marca  2016 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  2016 vo volebnom období 2014-2018 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia  

  4. Správa z ukončenej následnej finančnej kontroly 

  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2015 

  6. Správa audítora za rok 2015 

  7. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o výške príspevkov v školách a školských  

       zariadeniach zriadených obcou 

  8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v MŠ 

  9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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 Andrea Budinská 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.82, 83, 84, 85, 86 a 88 /2015 z obecného zastupiteľstva  

               a vyhodnotenie splnenia úloh:  

              . preplatenie nákladov nájomcovi Branislavovi Krpelanovi za zariadenie vo Viki 

                Bar Pizzeria v Seči v sume 268,92 € bolo vyplatené dňa 28.1.2016, 

              . firme Times – VT, Prievidza umiestnenie antény pre šírenie signálu na internetové 

                pripojenie v obci Seč na strechu Obecného úradu obce Seč, nainštalovanie merača 

                spotreby el.energie bolo vykonané dňa 22.12.2015, 

              . zvýšenie úväzku v materskej škole riaditeľke na 100%-8 hodín/deň a učiteľke 

                90% - 7,20/deň sa plní od 1.1.2016,                              

              . zakúpenie trezora na obecný úrad bolo splnené dňa 16.2.2016, 

              . podanie projektu na kamerový systém splnené dňa 27.1.2016,  

              . nákup vianočného osvetlenia sa plní priebežne. 

         

        



Bod č.4 Správu z ukončenej následnej finančnej kontroly  predniesol hlavný kontrolór  

              Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu, 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 2015 predniesol 

              hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu, 

              viď príloha zápisnice    

                                                                                                 zodpovedný: hlavný kontrolór 

 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.6 Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 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.7 Poslanci prerokovali a  schválili všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 o výške  

              príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Seč s účinnosťou  

              od 6. apríla 2016. 

                                                                                                  zodpovedný: finančná komisia  

 

               Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

               Zdržalo:  0  

               Proti:  0 

 

Bod č.8 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Hianika, bytom Seč č.162 o  

             prenájom nebytových priestorov v materskej škole na účel využitia posilovne a  

             schválilo prenájom vo výške 10 € mesačne.  

                                                                                                  zodpovedný: finančná komisia 

 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.9 Rôzne 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu vo VZN č.5/2015 v bode 3 chov  

               hospodárskych zvierat a poplatok,        

             . obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť riaditeľky MŠ o vykonávaní práce mimo 

               pracoviska, 



             . obecné zastupiteľstvo schválilo riaditeľke a učiteľke MŠ príplatok za zmennosť od  

               1.1.2016 vo výške 2,1 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy  

               základnej stupnice platových taríf podľa § 13 zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní  

               niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  

               a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnancovi a §7  

               ods.3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR  

               č. 308/2009 Z.z.,        

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

               č. 3/20115,  

             . obecné zastupiteľstvo  ukladá starostovi obce zistiť najlacnejšieho dodávateľa  

                zemného plynu a uzatvoriť s ním nasledovne zmluvu o dodávke zemného plynu,   

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerobenie kúrenia z pevného paliva na plynové vo  

               VIKI BAR Pizzerie v Seči,   

             . obecné zastupiteľstvo ukladá stavebnej komisii zistiť stav strechy na požiarnej  

               zbrojnici a materskej školy.  

              

Bod č. 10 Diskusia 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie akcie podľa programu kultúrnej komisie  

               a to Stavanie mája 30.04.2016, Deň matiek 07.05.2016 a pálenie vatry 07.05.2016.   

                 

Bod č. 11 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

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

 

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

 

                      Zapísala:     Andrea Budinská              ...........................                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z PRVÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONAN0HO DŇA 21.03.2016 

 

 

Uznesenie č. 1/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 11 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

 

Uznesenie č. 2/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Andreu Budinskú 

overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Mariána Brtku 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

Uznesenie č. 3/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

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

pripomienok 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 24.03.2016 



 

 

Uznesenie č. 4/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
Správu z ukončenej následnej finančnej kontroly 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 24.03.2016                                                                                                        starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2015 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

Uznesenie č. 6/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 24.03.2016  

 

 



Uznesenie č. 7/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016 o výške príspevkov v školách  

a školských zariadeniach zriadených obcou Seč 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

Uznesenie č. 8/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
prenájom nebytových priestorov v Materskej škole na účel posilovne vo výške 10 € mesačne 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

Uznesenie č. 9/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

zmenu vo VZN č. 5/2015 v bode 3 chov hospodárskych zvierat a poplatok 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

starosta obce 

Seč 24.03.2016 



Uznesenie č. 10/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
riaditeľke a učiteľke MŠ príplatok za zmennosť od 1.1.2016 vo výške 2,1 % platovej tarify 

prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf podľa § 13 

zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zamestnancovi a § 7 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení 

vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

Uznesenie č. 11/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

 

 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

Uznesenie č. 12/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

ukladá 
stavebnej komisii zistiť stav strechy na požiarnej zbrojnici a materskej školy 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce  

Seč 24.03.2016 



Uznesenie č. 13/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 21.03.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

akcie podľa programu kultúrnej komisie Stavanie mája 30.04.2016, Deň matiek 07.05.2016 

a pálenie vatry 07.05.2016 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 24.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


