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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
z druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa  

14. júna 2021 vo volebnom období 2018-2022  

 

 



Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 14. júna  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 nezávislého audítora 

  5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 

  6. Schválenie celoročného hospodárenia obce Seč za rok 2020 

  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

  8. Rôzne 

  9. Diskusia 

10. 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  Andrea Budinská, Roman Horčičák              

              
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, 

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

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

                            priebežne, 

     6/2021- výberové konanie na prenájom parciel č. 1904 a 1905 – trvalé trávnaté  

                             porasty v k.ú. Seč bolo splnené, 

               7/2021- uloženie betónových rúr sa plní priebežne, 

               8/2021- položenie dlažby na parkovisko pri obecnom úrade sa plní priebežne. 

 

Bod č. 4 Starosta obce oboznámil poslancov, že v apríli 2021 bol vykonaný audit účtovnej    

               závierky za rok 2020, ktorý v obci vykonáva na základe zmluvy Ing. Jozef  

               Adamkovič, prečítal  správu z auditu, v ktorej bolo uvedené, že účtovná závierky 

               poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Seč k 31. decembru 2020,  

               neexistujú žiadne nesprávnosti, ktoré by mal uviesť a v závere konštatoval, že obec  

               Seč koná v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 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 2020   

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

               odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2020                

 

               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 2020 a   

               celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2020 bez výhrad. V zmysle § 16 odst. 8  

               zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

               vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu obce zisteného podľa § 10 

               ods. 3 písm. a) a b) v sume 2 105,40 € zo zostatku príjmových finančných operácií  

               z roku 2020. V súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  

               pravidlách územnej samosprávy použitie zostatku príjmových finančných operácií  

               z roku 2020 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 2 198,40 €. 

 

                                                                                               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 2021 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 Rôzne  

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prehodnotení poistného krytia 

            budov, 

          . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o projekte z Environmentálneho fondu 

             č. E1078 Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu, žiadosť nebola 

             ešte vyhodnotená, 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie podpory 

             formou dotácie na Environmentálny fond, číslo projektu E2606 Zníženie 

             energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Seč, 
          . obecné zastupiteľstvo schvaľuje akciu výstup na Lazy dňa 3.7.2021  

 



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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

          . obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy s firmou ELKO Computers, spol.s.r.o.,    

             Prievidza na kompletný servis výpočtovej techniky s mesačným poplatkom 90,00 € bez  

             DPH, 
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého  

             šatstva s firmou Textil Eco, a.s., Bratislava, týmto dodatkom sa mení pravidelný vývoz raz 

             za mesiac a ročný poplatok za zbernú nádobu vo výške 50,00 € bez DPH, 

 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech  

             Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina vo veci realizácie stavby: „Seč pri potravinách  

             rozšírenie NNK“ a s tým spojenú úpravu vzťahu k pozemkom nachádzajúcich sa  

             v katastrálnom území Seč, ktoré sú realizáciou citovanej stavby dotknuté na základe 

             geometrického plánu č. 36746436-064/2020, vypracovaným Reality service, s.r.o., dňa   

             24.11.2020, úradne overeného Okresným úradom Prievidza – katastrálnym odborom dňa  

             11.02.2021 pod č. 1390/2020 

 

 

 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0   

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť Rímsko-katolíckemu farskému úradu  

               v Kostolnej Vsi  prenájom kultúrneho domu v Seči v dňoch 26.-31. júla 2021 na  

               usporiadanie detského letného tábora za cenu spotrebovaných energií. 

 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Miroslava Minicha, Bojnice o povolenie   

               terénnych úprav-spevnenie cesty na obecnom pozemku č.p. 1938 v k.ú. Seč na vlastné  

               náklady s tým, že musí na vlastné náklady dať vytýčiť – zamerať skutočný stav danej 

               parcely č. 1938.  

 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č. 9 Diskusia                                      

Bod č. 10 Prijatie uznesenia a záver 

 
               Overovatelia zápisnice:   Andrea Budinská               ........................... 

 

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

                    

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

 

 



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z DRUHÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 14.06.2021 

 

Uznesenie č. 9/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 10 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                        starosta obce 

Seč 16.06.2021 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Štefákovú 

overovateľov zápisnice  Andreu Budinskú a Romana Horčičáka 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                       starosta obce 

Seč 16.06.2021 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                       starosta obce  

 

Seč 16.06.2021 



Uznesenie č. 12/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

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  

 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2020 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 13/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

a)Záverečný účet obce Seč za rok 2020 s výrokom: Celoročné hospodárenie obce Seč za rok  

   2020 bez výhrad.  

b)V zmysle § 16 odst. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

    samosprávy vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu obce zisteného podľa 

    § 10 ods. 3 písm. a) a b) v sume 2 105,40 € zo zostatku príjmových finančných operácií  

    z roku 2020.  

c)V súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej    

    samosprávy použitie zostatku príjmových finančných operácií z roku 2020 na tvorbu  

    rezervného fondu obce vo výške 2 198,40 €. 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                                 starosta obce 

Uznesenie č. 14/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021 

 
 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                           starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 15/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

akciu výstup na Lazy dňa 3.7.2021 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 18.06.2021                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 16/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Zmluvu s firmou ELKO Computers, spol.s.r.o., Prievidza na kompletný servis výpočtovej techniky 

s mesačným poplatkom 90,00 € bez DPH 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva s firmou Textil Eco, a.s., Bratislava, týmto 

dodatkom sa mení pravidelný vývoz raz za mesiac a ročný poplatok za zbernú nádobu  

vo výške 50,00 € bez DPH 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                           starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 18/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina 

vo veci realizácie stavby: „Seč pri potravinách rozšírenie NNK“ 

a s tým spojenú úpravu vzťahu k pozemkom nachádzajúcich sa v katastrálnom území Seč, 

ktoré sú realizáciou citovanej stavby dotknuté na základe geometrického plánu č. 36746436-064/2020 

vypracovaným Reality service, s.r.o., dňa 24.11.2020, úradne overeného Okresným úradom Prievidza – 

katastrálnym odborom dňa 11.02.2021 pod č. 1390/2020 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 19/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
Žiadosť Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Kostolnej Vsi  prenájom kultúrneho domu v Seči v dňoch 

26.-31. júla 2021 na usporiadanie detského letného tábora za cenu spotrebovaných energií 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 20/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
žiadosť p. Miroslava Minicha, Bojnice o povolenie terénnych úprav-spevnenie cesty 

na obecnom pozemku číslo parcely 1938 v k.ú. Seč na vlastné náklady s tým, že musí na vlastné náklady dať 

vytýčiť – zamerať skutočný stav danej parcely č. 1938 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.06.2021                                                                                                           starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


