
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 

30. mája 2018 vo volebnom období 2014-2018  



Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

30. mája  2018 vo volebnom období 2014-2018 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

  5. Záverečný účet obce za rok 2017 

  6. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022 

  7. Bezpečnostné opatrenia GDPR zákon č. 18/2018 Z.z. 

  8. Majetkovo právne vysporiadanie komunikácie p.č. 461/1 

  9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Mário Medera 

10. Oboznámenie s návrhom dohody s SPP o neoprávnenom odbere plynu  

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. 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 so zmenou programu zasadnutia v bode 5 Záverečný účet obce za rok 

              2017 sa prekladá do budúceho zasadnutia. Program aj so zmenou bol jednohlasne  

              schválený. 

 

             Za hlasovali:  Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň  

             Zdržalo:  0  

             Proti:  0 

 

Bod č.2 Za zapisovateľku zápisnice bola menovaná Katarína Poláková 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. 11, 25, 38/2016, 44 /2017 11,12/2018 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) sa plní priebežne,  

              . vysporiadanie cesty parcelné číslo 461/1 (oproti cintorínu), 

              . akcia Stavanie mája 30.4.2018 bola splnená, strieborný sobáš, Deň rodiny    

                23.6.2018 a Deň Sečanov 1.9.2018 sa plní priebežne.              



Bod č. 4 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a občanov obce, že bolo 

               vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce Seč. 

               Výberové konanie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce. 

               Do stanoveného termínu podal prihlášku p. Ing. Jozef Krett. Za predsedu volebnej 

               komisie bola zvolená Andrea Budinská a členovia Marián Brtko a Ľuboš Sucháň. 

               Otvorila sa zapečatená a neporušená obálka, kde bolo konštatované, že uchádzač 

               predložil požadované doklady. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo za  

               hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Kretta na 7,33 % pracovný úväzok.   

                                                                                             zodpovedný: finančná komisia                                                       

              

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 5 Komunitný plán sociálnych služieb obce Seč na roky 2018 - 2022 predniesol starosta  

              obce bol spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  

              Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej sa môže plánovať obsah a rozsah  

              sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám obce a potrebám občanov. 

              Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Seč na  

              roky 2018-2022                                                           zodpovedný: sociálna komisia    

              

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 6 Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené a berie na vedomie bezpečnostné opatrenia  

              a smernicu Bezpečnostná politika, ktorá vychádza z výsledkov Analýzy bezpečnosti  

              informačných aktív v IS a posúdenia rizík v dokumentácií bezpečnostných opatrení  

              na ochranu osobných údajov, aby zodpovedali požiadavkám Výnosu Ministerstva  

              financií SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

                                                                                               zodpovedný: finančná komisia      

                                                  

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 7 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991     

           Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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 €. 

                                                                                                    zodpovedný: finančná komisia 

               

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 8 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  na základe žiadosti p. Mária Mederu, nar.  

              06.12.1978, Seč č. 85 zámer odpredaja pozemku p.č.742/2  zastavaná plocha vo  

              výmere 22 m2 po 4 €/m2 čo činí 88 € a 1932/2 zastavaná plocha vo výmere 84 m2 po  

             4 €/m2 čo činí 336 € v k.ú. Seč  a kúpu parcely č. 745/4 orná pôda vo výmere 14 m2  

             po 4 €/ m2 čo činí 56 € v k.ú. Seč vo vlastníctve Mária Mederu, nar. 06.12.1978, Seč  

             č.85   podľa GP č. 217/2018 z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  

                                                                                          zodpovedný: finančná komisia 

 

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 9 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu SPP – distribúcia, Bratislava za  

               neoprávnený odber zemného plynu na odbernom mieste Seč 133 pri poškodení 

               plynových hodín neznámym páchateľom zaplatenie sumy 3.000,- € najneskôr 

               do 31.8.2018, pričom v prípade, ak bude spotreba zemného plynu na odbernom 

               mieste za rok 2018 vyššia ako 4.600 m3, bude obec povinná zaplatiť sumu  

              1.799,85 € do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. 

                                                                                        

Bod č.10 Rôzne 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje akcie Deň rodiny a Jánsku vatru dňa 23.6.201 a   

               Deň Sečanov 1.9.2018,  

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990  

               Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie starostu obce Seč na celé funkčné obdobie 

               2018 až 2022 v rozsahu celého úväzku, 

             . obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 

               Zb. o obecnom zriadení počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Seč na  

               celé volebné obdobie 2018 až 2022 v počte 5, 

             . obecné zastupiteľstvo utvára v súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.  

               o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



               pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 až 2022 pre obec 

               Seč jeden volebný obvod. 

 

Bod č. 11 Diskusia 

                                        

Bod č. 12 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z DRUHÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 30.05.2018 

 

 

Uznesenie č. 17/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 13 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 

 

 

Uznesenie č. 18/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Polákovú 

overovateľov zápisnice  Mariána Brtku a Ľuboša Sucháňa 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 

Uznesenie č. 19/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

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

pripomienok 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 01.06.2018 



Uznesenie č. 20/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
               hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Kretta na 7,33 % pracovný úväzok 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.06.2018                                                                                                        starosta obce 

                                                                             

                            

 

Uznesenie č. 21/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

              Komunitný plán sociálnych služieb obce Seč na roky 2018-2022             

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 

 

Uznesenie č. 22/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

bezpečnostné opatrenia a smernicu Bezpečnostná politika, ktorá vychádza z výsledkov 

Analýzy bezpečnosti informačných aktív v IS a posúdenia rizík v dokumentácií 

bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov, aby zodpovedali požiadavkám  

Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy 

verejnej správy 

 

 

 

Anton Vrecko                                                                                                                             

starosta obce 

Seč 01.06.2018 



Uznesenie č. 23/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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 01.06.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

p. Máriovi Mederovi, nar.06.12.1978 zámer odpredaj pozemku p.č. 742/2  zastavaná plocha  

vo výmere 22 m2 po 4 €/m2 čo činí 88 € a 1932/2 zastavaná plocha vo výmere 84 m2 po 

4 €/m2 čo činí 336 € v k.ú. Seč  a kúpu parcely č. 745/4 orná pôda vo výmere 14 m2 

po 4 €/ m2 čo činí 56 € v k.ú. Seč vo vlastníctve Mária Mederu, nar. 06.12.1978, Seč 

č.85   podľa GP č. 217/2018 z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 

 

Uznesenie č. 25/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

dohodu SPP – distribúcia, Bratislava za 

neoprávnený odber zemného plynu na odbernom mieste Seč 133 pri poškodení 

plynových hodín neznámym páchateľom zaplatenie sumy 3.000,- € najneskôr 

do 31.8.2018, pričom v prípade, ak bude spotreba zemného plynu na odbernom 

mieste za rok 2018 vyššia ako 4.600 m3, bude obec povinná zaplatiť sumu 

1.799,85 € do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

                                                                                        

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 

Uznesenie č. 26/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

akcie Deň rodiny a Jánsku vatru dňa 23.6.2018 

a  Deň Sečanov 1.9.2018 

 

 

 

  

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 01.06.2018 



Uznesenie č. 27/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie 

starostu obce Seč na celé funkčné obdobie  2018-2022 v rozsahu celého úväzku 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 

 

 

Uznesenie č. 28/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Seč na celé volebné obdobie 2018 až 2022 v počte 5 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 

Uznesenie č. 29/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

utvára 

v súlade s § 166 ods. 2  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné 

obdobie 2018 až 2022 pre obec Seč jeden volebný obvod 

 

 

 

                                                                                                                              Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 01.06.2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


