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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
z prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa  

16. marca 2021 vo volebnom období 2018-2022  



Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 16. marca  2021 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 ukončených kontrol 

  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2020 

  6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

  7. Rôzne 

  8. Diskusia 

  9. 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:  Andrea Budinská, 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  Eva Cebáková, Tomáš Papranec              

              
Za hlasovali: Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

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, 

              23/2020- montáž dopadovej plochy pod preliezku-štrková varianta sa plní priebežne, 

             38/2020-zakúpenie nábytku na obecný úrad v sume 3450,00 € bolo splnené, 

             43/2020- kúpa a výmena LED lámp verejného osvetlenia po celej dedine sa plní 

                            priebežne. 

 

Bod č. 4 V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

               v znení neskorších zmien a doplnkov predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jozef 

               Krett Správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za predchádzajúce 

               obdobie.   
               Hlavný kontrolór obce má povinnosť okrem iného vykonávať v zmysle § 18f, ods. 1,    
               písm. a), ktorý odkazuje na § 18d, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  

               platnom znení kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

               Na základe vyššie uvedeného  vykonal kontrolu prijatých uznesení so zameraním sa  

               hlavne na ukladacie a poverovacie uznesenia, ale aj iné napr. niektoré schvaľovacie  



               uznesenia, ktoré boli Obecným zastupiteľstvom prijaté v druhom polroku 2020. 

              Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z ukončených kontrol.                  

              viď príloha zápisnice                                                   zodpovedný: finančná komisia         
 

Za hlasovali: Andrea Budinská, Eva Cebáková,  Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 5 V zmysle § 18f, ods. 1, písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

               neskorších zmien a doplnkov predniesol  hlavný kontrolór obce Správu o kontrolnej  

               činnosti za  rok 2020 a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej 

               činnosti za predchádzajúci rok. 

               viď príloha zápisnice                                                     zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                     

 
Za hlasovali: Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 6 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými 

               opatreniami č. 1/2021 zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 20 818,00 € 

                                                                                                            viď príloha zápisnice  

         

 Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné príjmy 168 246,00 189 064,00 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 

Finančné 

príjmové 

operácie 

0 0 

Príjmy spolu 168 246,00 189 064,00 

 

               Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné výdavky 165 256,00 186 074,00 
Kapitálové 

výdavky 
0 0 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00 

Výdavky 

spolu 

168 246,00 189 064,00 

 

                                                                                               zodpovedný: finančná komisia                                                                                         
 

Za hlasovali: Andrea Budinská, Eva Cebáková  Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

 

 

 



Bod č.7 Rôzne  

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní výdavkov    

            na COVID – 19, 

          . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  majetkové priznanie starostu obce číslo spisu    

            33/2021, 
           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie zmluvy o prenájme pôdy s SHR-Jaroslava 

             Pánisová, Seč č. 100 a zároveň starostovi obce odporúča vyhlásiť výberové konanie na  

             prenájom parciel č. 1904 a 1905 – trvalé trávnaté porasty v k.ú. Seč, 

            . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zimnú údržbu ciest, odhŕňanie, posyp za rok  

              2020,2021 v sume 441,77 €, 

            . starosta obce ukladá stavebnej komisií opraviť rozhlas pri rodinnom dome č. 41, 

 

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje  uloženie betónových rúr 

 

Za hlasovali: Andrea Budinská, Eva Cebáková  Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

   

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje dlažbu na parkovisko pri obecnom úrade 
 

Za hlasovali: Andrea Budinská, Eva Cebáková  Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

           
 

Bod č. 8 Diskusia                                      

 

Bod č. 9 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Overovatelia zápisnice:   Eva Cebáková                     ........................... 

 

                                        Tomáš Papranec                  ........................... 

                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z PRVÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 16.03.2021 

 

Uznesenie č. 1/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 9 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 18.03.2021 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Štefákovú 

overovateľov zápisnice  Evu Cebákovú a Tomáša Papranca 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 18.03.2021 

 

 

Uznesenie č. 3/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

v zmysle § 18 f) ods. 1, písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov  Správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách 

za predchádzajúce obdobie 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce  

 

Seč 18.03.2021 



Uznesenie č. 4/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
v zmysle § 18f, ods. 1, písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov  Správu o kontrolnej činnosti za  rok 2020 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 18.03.2021                                                                                                        starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 5/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami č. 1/2021 zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 20 818,00 € 

         

 Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné príjmy 168 246,00 189 064,00 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 

Finančné 

príjmové 

operácie 

0 0 

Príjmy spolu 168 246,00 189 064,00 

 

               Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné výdavky 165 256,00 186 074,00 
Kapitálové 

výdavky 
0 0 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00 

Výdavky 

spolu 

168 246,00 189 064,00 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 18.03.2021                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie č. 6/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
 

ukončenie zmluvy o prenájme pôdy s SHR-Jaroslava Pánisová, Seč č. 100 a zároveň starostovi obce 

odporúča vyhlásiť výberové konanie na prenájom parciel č. 1904 a 1905 – trvalé trávnaté porasty 

v k.ú. Seč 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 18.03.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
uloženie betónových rúr 

 

Anton Vrecko 

Seč 18.03.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
 dlažbu na parkovisko pri obecnom úrade 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 18.03.2021                                                                                                  starosta obce 

 



 

 

 

 

 


