
OBEC   SEČ , SEČ Č. 133, 

972 26  NITRIANSKE  RUDNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

  

 

 

                                Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
z  druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

24.  mája  2016 vo volebnom období 2014-2018  



Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

24. mája  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 hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2015 

  5. Schválenie záverečného účtu za rok 2015 

  6. Registratúrny poriadok obce Seč 

  7. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o poplatkoch za znečisťovanie 

       ovzdušia na území obce Seč 

  8. Žiadosť p. J. Hrdého o zámenu pozemku parcelné číslo 195/3 

      vo výmere 9 m2, za pozemok p. č. 195/12 

  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.88/2015, 11, 12, 13 /2016 z obecného zastupiteľstva  

               a vyhodnotenie splnenia úloh:  

              . nákup vianočného osvetlenia sa plní priebežne, 

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

                sa plní priebežne, 

              . stavebnej komisii zistenie stavu strechy na požiarnej zbrojnici a materskej školy- 

                splnené, 

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

                07.05.2016 a pálenie vatry 07.05.2016 - splnené.  

                                            

               

                             

         



        

Bod č.4 Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Seč za rok 2015 predniesol hlavný  

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

              stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2015 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.5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce  

              za rok 2015 bez výhrad a presun finančných prostriedkov v sume 2711,04 € do  

              rezervného fondu.       

                                                                                                 zodpovedný: finančná komisia 

 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo:  0  

              Proti:  0 

 

Bod č.6 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  registratúrny poriadok obce.  

                                                                                                  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. 2/2016  

              o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Seč s účinnosťou  

              od 9. júna 2016. 

               

                                                                                                  zodpovedný: finančná komisia  

 

               Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

               Zdržalo:  0  

               Proti:  0 

 

Bod č.8 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jaroslava  Hrdého, bytom Seč č.33 o  

             zámene pozemku parcelne číslo 195/3 o výmere 9 m2 zastavaná plocha vo vlastníctve 

             obce Seč za  pozemok parcelné číslo 195/12 vo výmere 13m2 zastavaná plocha vo  

             vlastníctve Jaroslava Hrdého a berie na vedomie Oznámenie o zámene pozemkov  

             z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

               

                                                                                                  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 rozpočtu rozpočtovými opatreniami  

               č. 1/2016,        

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie akciu kultúrnej komisie Deň detí dňa  

               11.6.2016, Deň Sečanov 10.9.2016 a akciu ZPOZ- uvítanie detí, 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozfaktúrovanie vývozu septiku  

                multifunkčnej budovy potraviny 20 €, VIKI BAR Pizzeria 60 € a obec 60 €,         

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie súpis psov v obci.   

                           

Bod č. 10 Diskusia 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku C-KN parcelné číslo 162/1  

               zastavaná plocha vo výmere 155 m2  v k.ú. Seč od COOP Jednoty Prievidza,  

               spotrebné družstvo v sume 100 €.  

               Časť pozemku sa nachádza pod miestnou komunikáciou a časť  

               pozemku slúži ako verejná zeleň.  

                 

Bod č. 11 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZOZNAM UZNESENÍ 

Z DRUHÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 24.05.2016 

 

 

Uznesenie č. 14/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 11 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 25.05.2016 

 

 

Uznesenie č. 15/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Andreu Budinskú 

overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Mariána Brtku 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 25.05.2016 

 

Uznesenie č. 16/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

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

pripomienok 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 



Seč 25.05.2016 

 

 

Uznesenie č. 17/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2015  

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 25.05.2016                                                                                                        starosta obce 

 

Uznesenie č. 18/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2015 bez výhrad 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 25.05.2016 

 

Uznesenie č. 19/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

prevod finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2015 v sume 2711,04 € do 

rezervného fondu 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 25.05.2016  



 

 

Uznesenie č. 20/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Registratúrny poriadok obce Seč 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 25.05.2016 

 

Uznesenie č. 21/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území 

obce Seč s účinnosťou od 9. júna 2016 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 25.05.2016 

 

Uznesenie č. 22/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Oznámenie o zámene nehnuteľného majetku obce Seč z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a to pozemok C-KN parcela č. 195/3 vo výmere 9 m2 zastavaná plocha na LV č.1 v k.ú. Seč 

pre nadobúdateľa: Jaroslava Hrdého, bytom Seč č.33 za pozemok C-KN parcela č.195/12 vo 

výmere 13 m2 zastavaná plocha na LV č.429 v k.ú. Seč. 

 

 

 

Anton Vrecko 

starosta obce 



Seč 25.05.2016 

Uznesenie č. 23/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

akcie kultúrnej komisie Deň detí dňa 11.6.2016, Deň Sečanov 10.9.2016 a akciu ZPOZ-

uvítanie detí 

 

 

 

Anton Vrecko 

starosta obce 

Seč 25.05.2016 

 

Uznesenie č. 24/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

rozfaktúrovanie vývozu septiku multifunkčnej budovy potraviny 20 €,  

VIKI BAR Pizzeria 60 € a obec 60 € 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 25.05.2016 

 

Uznesenie č. 25/2016 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.05.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

kúpu pozemku  C-KN parcelné číslo 162/1 zastavaná plocha vo výmere 155 m2 v k.ú. Seč  

od COOP Jednoty Prievidza, spotrebné družstvo v sume 100 €, časť pozemku sa nachádza 

pod miestnou komunikáciou a časť pozemku slúži ako verejná zeleň. 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce  

Seč 25.05.2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


