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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
z prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

18. marca 2019 vo volebnom období 2018-2022  



Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

18. marca  2019 vo volebnom období 2018-2022 

 
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 2018  

  5. Nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku  

  6. Rôzne 

  7. Diskusia 

  8. 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, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo:  0 

Proti:  0 

 

Bod č.2 Za zapisovateľku zápisnice bola menovaná Katarína Štefáková a za 

             overovateľov zápisnice boli menovaní  Marián Brtko, Roman Horčičák.              

              
Za hlasovali:  Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č. 3 Kontrola uznesenia č. 25, 38/2016, 12/2018 z obecného zastupiteľstva  

               a vyhodnotenie splnenia úloh:  

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

              . oprava strechy nákupného strediska a kultúrneho zariadenia sa plní priebežne 

              . strieborný sobáš sa plní priebežne. 

 

Bod č. 4 V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

               neskorších zmien a doplnkov, podľa § 18 f) ods. 1, písmeno e) hlavný kontrolór 

               obce Ing. Jozef Krett predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

               obce Seč v roku 2018 a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej 

               činnosti za predchádzajúci rok. 

               viď príloha zápisnice                                             zodpovedný: hlavný kontrolór                                                       

              
Za hlasovali: Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 

 0 

 

 

 



Bod č. 5  Starosta obce predniesol návrh na kúpu chladiaceho zariadenia do domu smútku 

                z dôvodu, že terajšie chladiace zariadenie je zastaralé a nedá sa už opraviť. 

                Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku.                                                                                 

 

                                                                                         zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                                                                                                                                             
Za hlasovali: Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

                                                                                    
Bod č.6 Rôzne 

            . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznanie hlavného kontrolóra    

             a starostu obce, 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje dopravné značenie v obci Seč, 

           . obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť od p. Ľudmily Weissovej o doplnenie  

             verejného osvetlenia,  

               
              Za hlasovali:       0 
               Zdržalo: 0 

               Proti: Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 
  

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje zimnú údržbu ciest v sume 23 €/ 1 hodinu s Petrom  

             Škrabanom, Nitrianske Rudno, 

              
             Za hlasovali: Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

              Zdržalo: 0 

              Proti: 0 

                                                                                 
           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu cesty parcelné číslo1897 a 1870, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vybudovanie Altánku v materskej škole, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oplotenie na parcele číslo 1036/1 pri dome 

             súpisné číslo 154,   

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje akcie Výstup na Maguru T: 4.5.2019,  

              Vatra T: 25.5.2019, Deň rodiny T:15.6.2019, Futbalový turnaj T: 27.7.2019, 

              Deň Sečanov T:31.8.2019, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zamestnanie p. Evy Pánisovej, 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom pozemku p. Anne Luprichovej 

             parcelne číslo 1812 vo výmere 24 m2 za 1 €/m2, 
               

              Za hlasovali: Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

              Zdržalo: 0 

              Proti: 0 

 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi preplatenie starej dovolenky 27,5 dni, 

               
              Za hlasovali: Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

               Zdržalo: 0 

               Proti: 0 

                                                                                    
           . starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podaní odvolania na PPA z dôvodu 

             krátenia rozpočtu na rekonštrukciu kultúrneho domu, o podaní projektov: prevencia 

             proti kriminalite – kamery, Úrad vlády – detské ihrisko, Ministerstvo financií-  

             rekonštrukcia OcÚ,  



            . starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o štúdií parkoviska pred cintorínom varianta 

              A/B, 

            . starosta obce informoval o vypracovaní geometrického plánu pre zameranie MŠ Seč č. 98 a  

              vyňatie z pôdneho fondu, 

            . starosta obce informoval o smernici verejného obstarávania a o zmene a doplnení niektorých 

              zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117  

              zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

            . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie opravu chodníka pri MŠ, usadenie stĺpa a  

              namontovanie VO na parcele reg. C-KN č. 1805 a usadenie rúr dažďová kanalizácia na  

              parcele reg. E-KN č. 123 (pri rodinnom dome súpisné číslo 162 a 86), montáž 

              detského ihriska, 

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje zameranie obecnej komunikácie parcela reg. C-KN číslo 

              746, parcela reg. C-KN číslo 1036/1, parcela reg. E-KN číslo 123 firmou GEOSKTEAM- 

              Patricius Sova, Prievidza za 1479 €. 

              
             Za hlasovali: Marián Brtko, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

              Zdržalo: 0 

              Proti: 0 

                                                                                    
 

Bod č. 7 Diskusia                                      

 

Bod č. 8 Prijatie uznesenia a záver 

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

 

                                        Roman Horčičák          ........................... 

                       

                      Zapísala:    Katarína Štefáková       ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z PRVÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 18.03.2019 

 

 

Uznesenie č. 1/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 8 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

Uznesenie č. 2/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Štefákovú 

overovateľov zápisnice  Mariána Brtku a Romana Horčičáka 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

Uznesenie č. 3/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2018 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 20.03.2019 



Uznesenie č. 4/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

kúpu chladiaceho zariadenia do domu smútku 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 20.03.2019                                                                                                        starosta obce 

                                                                             

                            

Uznesenie č. 5/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

dopravné značenie v obci Seč 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

Uznesenie č. 6/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

zimnú údržbu ciest v sume 23 €/ 1 hodinu s Petrom Škrabanom, Nitrianske Rudno 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

 



Uznesenie č. 7/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

úpravu cesty parcelné číslo1897 a 1870, vybudovanie Altánku v materskej škole, 

oplotenie na parcele číslo 1036/1 pri dome súpisné číslo 154 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

Uznesenie č. 8/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

akcie Vatra T: 25.5.2019, Deň rodiny T:15.6.2019, Deň Sečanov 31.8.2019 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

Uznesenie č. 9/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 15.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

prenájom pozemku p. Anne Luprichovej parcelne číslo 1812 vo výmere 24 m2 za 1 €/m2. 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 



Uznesenie č. 10/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

starostovi preplatenie starej dovolenky 27,5 dni 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

Uznesenie č. 11/2019 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 18.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
zameranie obecnej komunikácie parcela reg. C-KN číslo 746, parcela reg. C-KN číslo 1036/1, 

 parcela reg. E-KN číslo 123 firmou GEOSKTEAM-Patricius Sova, Prievidza za 1479 € 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 20.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


