
OBEC   SEČ , SEČ Č. 133, 

972 26  NITRIANSKE  RUDNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

  

 

 

                                Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
z prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

16. marca 2018 vo volebnom období 2014-2018  



Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

16. marca  2018 vo volebnom období 2014-2018 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2017 

  5. Správa z ukončených kontrol 

  6. Rôzne 

  7. Diskusia 

  8. Prijatie uznesenia a záver 

 

Bod č.1 Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  previedla zástupkyňa starostu 

              obce Andrea Budinská,  ktorá  privítala prítomných poslancov, hostí a zároveň  

              ich oboznámila s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

             Za hlasovali:  Marián Brtko, Ľuboš Sucháň  

             Zdržalo:  0  

             Proti:  0 

 

Bod č.2 Za zapisovateľa zápisnice bol menovaný Ľuboš Sucháň a za 

             overovateľov zápisnice boli menovaní  Marián Brtko, Andrea Budinská              

              

             Za hlasovali:  Marián Brtko, Ľuboš Sucháň 

             Zdržalo: 0  

             Proti: 0 

 

Bod č. 3 Kontrola uznesenia č. 11, 25, 38/2016 a 44 /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 

              . pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na pozemok č. 195/12 v k. ú. Seč vo výmere 

                13 m2 – právo prechodu (kvoli prístupu k potoku).  

              

Bod č. 4 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Seč v roku 2017 v zmysle 

              § 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  

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

              správu na vedomie, viď príloha zápisnice     

                                                                                             zodpovedný: hlavný kontrolór                                                       

              

              Za hlasovali: Marián Brtko, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 



Bod č. 5 Správu z ukončených kontrol: 1. Kontrola plnenia rozpočtu zameraná na kontrolu  

              príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, cieľom kontroly bolo overiť stav 

              kontrolovaných skutočností a ich súlad so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi 

              predpismi a vnútornými aktmi riadenia pri vynakladaní finančných prostriedkov v  

              súlade so schváleným rozpočtom obce. 

              2. Kontrola dodržiavania zákonnej povinnosti v zmysle § 5a a § 5b zákona NR SR 

              č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

              niektorých zákonov v platnom znení, cieľom bolo overiť dodržiavané ustanovenia 

              zákona v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr. 

              Predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo berie  

              správu na vedomie, viď príloha zápisnice     

                                                                                                   zodpovedný: hlavný kontrolór                 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č.6 Rôzne 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o spolupráci obcí Šútovce - Seč  

               „ Zberný dvor“,  

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie posúdenie komisie o predložení 

               majetkového priznania starostu obce bez výhrad,  

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu SPP o vyfakturovaní čierneho 

               odberu plynu a stanovenie pokuty v sume 11 926,31 €. Po odvolaní znížili pokutu 

               na 4 799,85 €. Obec podala ešte odvolanie na sumu a uhradenie pokuty v splátkach, 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov do rady materskej školy  Brtku Mariana    

               a Andreu Budinskú, 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhru od Domestos pre školy v sume  

               1 700 € na rekonštrukciu toaliet v materskej škole, 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.  

               138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaj a kúpu  

               pozemkov z dôvodov osobitného zreteľa na majetkovo právne vysporiadanie cesty 

               parcelné číslo 461/1 ostatná plocha vo výmere 687 m2 v k.ú. Seč v cene 3 €/m2 

               GP č.62/2018. 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č.461/3 – zast.pl. o výmere 31 m2 

 vedená na LVč.844, k.ú. Seč kupujúci Zuzana Výškrabková, nar. 31.07.1954,  

 bytom Seč 105, 972 26 Seč podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 93 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/4 – zast.pl. o výmere 24 m2  vedená      

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Viktor Šovčík, nar. 11.12.1963, bytom M. Rázusa 38/13 ,971    

 01 Prievidza podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 72 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/5 – zast.pl. o výmere 47 m2 vedená  

  na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Ľuboš Sucháň, nar. 01.08.1966, bytom Seč 12, 972 26 Seč    

  podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 141 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/6 – zast.pl. o výmere 23 m2 vedená  

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Ing. Vladimír Gregor, nar. 29.01.1984, bytom ul.  

 V. Benedikta 213/21,971 01 Prievidza podiel 1/1 za cenu : 3,-€/m2 čo činí 69 €, 

 



-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č.461/7 – zast.pl. o výmere 22 m2 vedená  

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Žaneta Mokrá, nar. 07.03.1978, bytom Seč 8, 972 26 Seč  

 podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 66 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/2 – zast.pl. o výmere 10 m2 vedená    

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Michal Šimora, nar. 03.07.1962, bytom Seč 171,972 26 Seč    

 podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 30 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. C-KN č. 447/6 – orná p. o výmere 41 m2 vedená  

 na LV č. 1, k.ú. Seč kupujúci Ivan Cebák, nar. 17.01.1972, bytom Šútovce 147, 972 01  

 Šútovce podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 123 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.439/2 – t.t.p. o výmere 13m2 vedená na LV 227 

 od Zuzany Výškrabkovej r.Cebákovej ,nar. 31.07.1954, bytom Seč 105, 972 26 Seč podiel    

 1/1 ,v sume 3,-€/m2 čo činí 39 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.448/3 – zast.pl. o výmere 37 m2 vedená na LV 

 189 od Šovčík Michal r. Šovčík, nar. 26.04.1984,bytom Seč č. 117, 972 26 Seč a manželka 

 Šovčíková Terézia r. Šimorová, nar. 22.03.1984, bytom Seč č. 117, 972 26 Seč v podiele   

 1/1,v sume 3,-€/m2, čo činí 111 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg C-KN č.449/4 – zast.pl. o výmere 34 m2 vedená na LV 

 759 od  Papranec Tomáš r. Papranec, nar. 04.10.1972, bytom č. 176, 972 26 Seč podiel 1/1  

 v sume 3,-€/m2 čo činí 102 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.450/8 – orná p. o výmere 10 m2 vedená na LV 

 1122 od  Papranec Tomáš r. Papranec, nar. 04.10.1972, bytom Seč č. 176, 972 26 Seč podiel  

 1/1 v sume 3,-€/m2 čo činí 30 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.451/2 – orná p. o výmere 36 m2 vedená na LV 533 

 od Ďuriš Marián r. Ďuriš, Mgr, nar. 07.08.1962,bytom ul. Sása 684, 930 37 Lehnice podiel  

 1/1 ,v sume 3,-€/m2 čo činí 108 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.452/5 – orná p. o výmere 26 m2 vedená na LV 

 1725 od   Šimora Michal r. Šimora, nar. 28.07.1986, bytom Seč  č. 171, 972 26 Seč a  

 manželka Miriama Šimorová r. Poórová, nar.24.09.1987, bytom ul. J. Murgaša 157/4,  

 971 01 Prievidza  podiel 1/1 ,v sume 3,-€/m2 čo činí 78 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.452/6 – orná p. o výmere 17 m2 vedená na LV 422 

 od  Petrisková Monika r. Šúňová, nar. 10.01.1976, bytom ul. Chmeľová 253/15, 955 01  

 Topoľčany - Veľké Bedzany,  a Šúň Daniel r. Šúň, nar. 03.08.1979, bytom ul.  

 Pekárenská 986/41, 972 47 Oslany, podiel 1/1,v sume 3,-€/m2 čo činí 51 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.2595/2 – záhrada o výmere 1 m2 vedená na LV 

 422 od  Petrisková Monika r. Šúňová, nar.10.01.1976, bytom ul. Chmeľová 253/15, 955 01  

 Topoľčany - Veľké Bedzany,  a Šúň Daniel r. Šúň, nar. 03.08.1979, bytom ul.  

 Pekárenská 986/41, 972 47 Oslany, podiel 1/1, v sume 3,-€ /m2 čo činí 3€, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.2597/5 – t.t.p. o výmere 138 m2 vedená na LV 

 1414 od Meluš Milan r. Meluš, nar. 08.06.1967, bytom ul. Stará cesta 118/26, 972 11 Lazany   



 a manželka Edita Melušová r. Hankusová, nar. 25.04.1968, bytom ul. Stará cesta 118/26,  

 972 11 Lazany, podiel: 1/1 ,v sume 3,-€/m2čo činí 414 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.450/7 – orná p. o výmere 63 m2 vedená na LV 

 415 od  Ľudovít Krajči, r. Krajči, nar. 02.02.1964, bytom Seč č. 113, 972 26 Seč podiel  

 1/1 v sume 3,-€/m2 čo činí 189 €, 

                  

                Za hlasovali: Marián Brtko, Ľuboš Sucháň 

                Zdržalo: 0  

                Proti: 0 

 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje akcie Stavanie mája 30.4.2018, Strieborný sobáš a 

               Deň rodiny -upresnenie termínu, Deň Sečanov 1.9.2018, 

             . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rekonštrukciu strechy na materskej škole a  

               podanie žiadosti na Ministerstvo financií, 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Anna Sulanová, Žarnová 22/3, Prievidza 

               o prenájom pozemku na uskladnenie dreva p.č. 1812, LV č. 1359, z ktorého sa 

               prenajíma 20 m2 za 0,66 €/m2 v sume 13,20 €, 

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, 

              viď príloha zápisnice.  

  

Bod č. 7 Diskusia 

             . starosta obce informoval o možnosti výberu kandidáta na voľbu prísediaceho na   

               súde z rady občanov na obdobie 2018 – 2022. 

                           

Bod č. 8 Prijatie uznesenia a záver 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

                       Zapísal:    Ľuboš Sucháň                   ........................... 



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z PRVÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 16.03.2018 

 

 

Uznesenie č. 1/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 8 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľa Ľuboša Sucháňa 

overovateľov zápisnice  Mariána Brtku a Andreu Budinskú 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

Uznesenie č. 3/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2087 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

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

pripomienok 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 



Uznesenie č. 4/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Seč v roku 2017 v zmysle 

§ 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

                

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 19.03.2018                                                                                                        starosta obce 

                                                                             

                            

 

Uznesenie č. 5/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

              Správu z ukončených kontrol:  

              1. Kontrola plnenia rozpočtu zameraná na kontrolu  

                  príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, cieľom kontroly bolo overiť stav 

                  kontrolovaných skutočností a ich súlad so zákonmi, všeobecne záväznými  

                  právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia pri vynakladaní finančných  

                  prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom obce. 

              2. Kontrola dodržiavania zákonnej povinnosti v zmysle § 5a a § 5b zákona NR SR 

                  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

                  niektorých zákonov v platnom znení, cieľom bolo overiť dodržiavané ustanovenia    

                  zákona v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

Zmluvu o spolupráci obcí Šútovce - Seč 

„ Zberný dvor“ 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

                                                                                                                             

Uznesenie č. 7/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

posúdenie komisie o predložení majetkového priznania starostu obce bez výhrad 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 19.03.2018  

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

správu SPP o vyfakturovaní čierneho odberu plynu a stanovenie pokuty v sume 11 926,31 €. 

Po odvolaní znížili pokutu na 4 799,85 €. Obec podala ešte odvolanie na sumu a uhradenie 

pokuty v splátkach 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 



 

 

Uznesenie č. 9/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

                zástupcov do rady materskej školy  Brtku Mariana a Andreu Budinskú 

 

 

  

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

výhru od Domestos pre školy v sume 1 700 € na rekonštrukciu toaliet v materskej škole 

 

 

  

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

Uznesenie č. 11/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer predaj a kúpu pozemkov z dôvodov osobitného zreteľa na majetkovo právne 

vysporiadanie cesty parcelné číslo 461/1 ostatná plocha vo výmere 687 m2 v k.ú. Seč  

v cene 3 €/m2 GP č.62/2018 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č.461/3 – zast.pl. o výmere 31 m2 

 vedená na LVč.844, k.ú. Seč kupujúci Zuzana Výškrabková, nar. 31.07.1954,  

 bytom Seč 105, 972 26 Seč podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 93 €, 

 



-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/4 – zast.pl. o výmere 24 m2  vedená      

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Viktor Šovčík, nar. 11.12.1963, bytom M. Rázusa 38/13 ,971    

 01 Prievidza podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 72 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/5 – zast.pl. o výmere 47 m2 vedená  

  na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Ľuboš Sucháň, nar. 01.08.1966, bytom Seč 12, 972 26 Seč    

  podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 141 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/6 – zast.pl. o výmere 23 m2 vedená  

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Ing. Vladimír Gregor, nar. 29.01.1984, bytom ul.  

 V. Benedikta 213/21,971 01 Prievidza podiel 1/1 za cenu : 3,-€/m2 čo činí 69 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č.461/7 – zast.pl. o výmere 22 m2 vedená  

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Žaneta Mokrá, nar. 07.03.1978, bytom Seč 8, 972 26 Seč  

 podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 66 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. E-KN č. 461/2 – zast.pl. o výmere 10 m2 vedená    

 na LV č. 844, k.ú. Seč kupujúci Michal Šimora, nar. 03.07.1962, bytom Seč 171,972 26 Seč    

 podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 30 €, 

 

-predaj majetku obce pozemok parcela reg. C-KN č. 447/6 – orná p. o výmere 41 m2 vedená  

 na LV č. 1, k.ú. Seč kupujúci Ivan Cebák, nar. 17.01.1972, bytom Šútovce 147, 972 01  

 Šútovce podiel 1/1 za cenu : 3,- €/m2 čo činí 123 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.439/2 – t.t.p. o výmere 13m2 vedená na LV 227 

 od Zuzany Výškrabkovej r.Cebákovej ,nar. 31.07.1954, bytom Seč 105, 972 26 Seč podiel    

 1/1 ,v sume 3,-€/m2 čo činí 39 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.448/3 – zast.pl. o výmere 37 m2 vedená na LV 

 189 od Šovčík Michal r. Šovčík, nar. 26.04.1984,bytom Seč č. 117, 972 26 Seč a manželka 

 Šovčíková Terézia r. Šimorová, nar. 22.03.1984, bytom Seč č. 117, 972 26 Seč v podiele   

 1/1,v sume 3,-€/m2, čo činí 111 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg C-KN č.449/4 – zast.pl. o výmere 34 m2 vedená na LV 

 759 od  Papranec Tomáš r. Papranec, nar. 04.10.1972, bytom č. 176, 972 26 Seč podiel 1/1  

 v sume 3,-€/m2 čo činí 102 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.450/8 – orná p. o výmere 10 m2 vedená na LV 

 1122 od  Papranec Tomáš r. Papranec, nar. 04.10.1972, bytom Seč č. 176, 972 26 Seč podiel  

 1/1 v sume 3,-€/m2 čo činí 30 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.451/2 – orná p. o výmere 36 m2 vedená na LV 533 

 od Ďuriš Marián r. Ďuriš, Mgr, nar. 07.08.1962,bytom ul. Sása 684, 930 37 Lehnice podiel  

 1/1 ,v sume 3,-€/m2 čo činí 108 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.452/5 – orná p. o výmere 26 m2 vedená na LV 

 1725 od   Šimora Michal r. Šimora, nar. 28.07.1986, bytom Seč  č. 171, 972 26 Seč a  

 manželka Miriama Šimorová r. Poórová, nar.24.09.1987, bytom ul. J. Murgaša 157/4,  

 971 01 Prievidza  podiel 1/1 ,v sume 3,-€/m2 čo činí 78 €, 



 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.452/6 – orná p. o výmere 17 m2 vedená na LV 422 

 od  Petrisková Monika r. Šúňová, nar. 10.01.1976, bytom ul. Chmeľová 253/15, 955 01  

 Topoľčany - Veľké Bedzany,  a Šúň Daniel r. Šúň, nar. 03.08.1979, bytom ul.  

 Pekárenská 986/41, 972 47 Oslany, podiel 1/1,v sume 3,-€/m2 čo činí 51 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.2595/2 – záhrada o výmere 1 m2 vedená na LV 

 422 od  Petrisková Monika r. Šúňová, nar.10.01.1976, bytom ul. Chmeľová 253/15, 955 01  

 Topoľčany - Veľké Bedzany,  a Šúň Daniel r. Šúň, nar. 03.08.1979, bytom ul.  

 Pekárenská 986/41, 972 47 Oslany, podiel 1/1, v sume 3,-€ /m2 čo činí 3€, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.2597/5 – t.t.p. o výmere 138 m2 vedená na LV 

 1414 od Meluš Milan r. Meluš, nar. 08.06.1967, bytom ul. Stará cesta 118/26, 972 11 Lazany   

 a manželka Edita Melušová r. Hankusová, nar. 25.04.1968, bytom ul. Stará cesta 118/26,  

 972 11 Lazany, podiel: 1/1 ,v sume 3,-€/m2čo činí 414 €, 

 

-kúpu pozemku parcela reg. C-KN č.450/7 – orná p. o výmere 63 m2 vedená na LV 

 415 od  Ľudovít Krajči, r. Krajči, nar. 02.02.1964, bytom Seč č. 113, 972 26 Seč podiel  

 1/1 v sume 3,-€/m2 čo činí 189 €, 

                  

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

akcie Stavanie mája 30.4.2018, Strieborný sobáš a Deň rodiny -upresnenie termínu, 

Deň Sečanov 1.9.2018 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 



Uznesenie č. 13/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2017 v počte 30 dní 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 

Uznesenie č. 14/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

rekonštrukciu strechy na materskej škole a podanie žiadosti na Ministerstvo financií 

 

 

 

 

Anton Vrecko                                                                                                                             

starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

prenájom pozemku na uskladnenie dreva p.č. 1812, LV č. 1359, z ktorého sa 

prenajíma 20 m2 za 0,66 €/m2 v sume 13,20 € Anne Sulanovej, Žarnová 22/3, Prievidza 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko                                                                                                                             

starosta obce 

Seč 19.03.2018 



 

Uznesenie č. 16/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, 

viď príloha zápisnice 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko                                                                                                                             

starosta obce 

Seč 19.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


