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972 26  NITRIANSKE  RUDNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
z druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa  

24. júna 2020 vo volebnom období 2018-2022  



Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 24. júna  2020 vo volebnom období 2018-2022 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Správa nezávislého audítora 

  5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2019 

  6. Schválenie celoročného hospodárenia obce Seč za rok 2019 

  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

  8. Rozpočtové opatrenie 2/2020 

  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, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo:  0 

Proti:  0 

 

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

             overovateľov zápisnice boli menovaní  Marián Brtko, Eva Cebáková              

              
Za hlasovali:  Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č.3 Kontrola uznesenia z obecného zastupiteľstva a vyhodnotenie splnenia úloh:  

             25/2016-rokovanie o kúpe pozemkov parcelné čísla 164, 163  sa plní priebežne, 

             38/2016- oprava strechy nákupného strediska a kultúrneho zariadenia sa plní    

                            priebežne, 

             36/2019-zameranie obecnej komunikácie parcela reg. C-KN číslo 746, parcela reg. C-KN  

                               číslo 1036/1, parcela reg. E-KN číslo 123, parcela reg. E-KN číslo 182 firmou  

                               GEOSKTEAM-Patricius Sova, Prievidza za 3 486 € sa plní priebežne, 

         6/2020-žiadosť firmy C-Doprava s.r.o., Seč č. 26 o prenájom garáže požiarnej zbrojnice      

                         z dôvodu zmeny názvu firmy v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9 a)   

                          obzvlášť zreteľa hodný dôvod, nakoľko žiadateľ o nájom bol doterajším nájomcom    

            týchto priestorov-splnené nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 16.3.2020. 

 

  

 

 

 



Bod č. 4 Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 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, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 5 V súlade s § 18 f) ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

               zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien  

               a doplnkov predložil Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Seč za rok 2019   

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

               odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2019                

               viď príloha zápisnice                                                     zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                          
Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č. 6 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo záverečný účet obce za rok 2019 a   

               celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2019 bez výhrad a prevod prebytku  

               rozpočtového hospodárenia vo výške 10.436,09 €, ktorý sa navrhuje použiť na  

               tvorbu rezervného fondu obce.  

                                                                                                   zodpovedný: finančná komisia 
 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020 predniesol hlavný  

               kontrolór obce p. Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej  

               činnosti na druhý polrok, viď príloha zápisnice   

                                                                                                    zodpovedný: hlavný kontrolór 

               
Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 8 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými 

               opatreniami č. 2/2020 zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 22 290 € viď príloha  

               zápisnice  

 

         

 Rozpočet na rok 

2020 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

Bežné príjmy 165 838,00 178 483,00 178 483,00 
Kapitálové príjmy 0 0 0 
Finančné príjmové 

operácie 
0 0 22 290,00 

Príjmy spolu 165 838,00 178 483,00 200 773,00 

 



               Rozpočet na rok 

2020 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

Bežné výdavky 165 838,00 178 483,00 175 933,00 
Kapitálové výdavky 0 0  21 850,00 
Finančné 

výdavkové operácie 
0 0   2 990,00 

Výdavky spolu 165 838,00 178 483,00 200 773,00 

 

                                                                                               zodpovedný: finančná komisia                                                                                         
 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č.9 Rôzne             

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  starostu obce o nepodporení žiadosti o 

              poskytnutie  dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci  Programu obnovy  

              dediny -studne,  

            . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zrealizovanie projektu o vybudovanie kamerového 

               systému v obci z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh  

               prevencie kriminality, 
           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie projektu na WiFi4EU v hodnote  

              15.000,00 €, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Vladimíra Mederu, Seč č. 131 o  

             úpravu natočenia kamery a zdvihnutie šachty pred domom číslo 131, riešením sa 

             poveruje stavebná komisia, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané majetkové priznanie starostu obce 

             za rok 2019, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie spracovanie projektu na multifunkčné ihrisko 

             v sume 360 €, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zbúranie komína na terase, odvodnenie vody  

             zo strechy v MŠ, skryť elektrický kábel do zeme, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebehu exekúcie podľa § 59 

             exekúčneho poriadku ohľadom pohľadávky voči Andrejovi Strýčkovi, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie umiestnenie dopravnej značky so zákazom  

             státia s dodatkovou tabuľou od 21,00 do 6,00 hod. pred cintorínom, 

 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Branislava Krpelana, Liešťany č. 155 o  

             odpustenie nájmu 2,5 mesiaca v prevádzke Viki bar Pizzéria v Seči z dôvodu  

              uzavretia prevádzky počas COVID-19, 

 
Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslancovi Brtkovi Mariánovi odmenu v sume 300 €  

             za mimoriadny výkon a prácu na obecných aktivitách.  

 
Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

                                                                                     
 



 

Bod č. 10 Diskusia                                      

 

Bod č. 11 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

 

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

 

                                        Eva Cebáková                    ........................... 

                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZOZNAM UZNESENÍ 

Z DRUHÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 24.06.2020 

 

Uznesenie č. 7/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 11 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 26.06.2020 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Štefákovú 

overovateľov zápisnice  Mariána Brtku a Evu Cebákovú 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 26.06.2020 

 

 

 

Uznesenie č. 9/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce  

 



Seč 26.06.2020 

Uznesenie č. 10/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 26.06.2020                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

záverečný účet obce za rok 2019  

a celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2019 bez výhrad a prevod prebytku 

rozpočtového hospodárenia vo výške 10.436,09 € použiť na tvorbu rezervného fondu obce 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 26.06.2020                                                                                                        starosta obce 

 

Uznesenie č. 12/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 26.06.2020                                                                                                        starosta obce 



 

Uznesenie č. 13/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2/2020  

zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 22 290 € 

         

 Rozpočet na rok 

2020 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

Bežné príjmy 165 838,00 178 483,00 178 483,00 
Kapitálové príjmy 0 0 0 
Finančné príjmové 

operácie 
0 0 22 290,00 

Príjmy spolu 165 838,00 178 483,00 200 773,00 

 

               Rozpočet na rok 

2020 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v € 

Bežné výdavky 165 838,00 178 483,00 175 933,00 
Kapitálové výdavky 0 0  21 850,00 
Finančné 

výdavkové operácie 
0 0   2 990,00 

Výdavky spolu 165 838,00 178 483,00 200 773,00 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 26.06.2020                                                                                                        starosta obce 

                                                      

 

Uznesenie č. 14/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

žiadosť Branislava Krpelana, Liešťany č. 155 o 

odpustenie nájmu 2,5 mesiaca v prevádzke Viki bar Pizzéria v Seči z dôvodu 

uzavretia prevádzky počas COVID-19 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 26.06.2020                                                                                                        starosta obce 



 

Uznesenie č. 15/2020 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 24.06.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

poslancovi Brtkovi Mariánovi odmenu v sume 300 € 

za mimoriadny výkon a prácu na obecných aktivitách 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 26.06.2020                                                                                                        starosta obce 

 

 


