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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
z tretieho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

28. júna 2018 vo volebnom období 2014-2018  



Z á p i s n i c a 

z tretieho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

28. júna  2018 vo volebnom období 2014-2018 

 
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 2017  

  6. Záverečný účet obce za rok 2017 

  7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

  8. Zámer odpredať a kúpiť pozemok od p. Mária Mederu 

  9. Žiadosť o prenájom pôdy 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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, Ľuboš Sucháň  

             Zdržalo:  0  

             Proti:  0 

 

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

             overovateľov zápisnice boli menovaní  Andrea Budinská, 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) bolo splnené,  

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

              . akcia Deň rodiny 23.6.2018 a Deň Sečanov 1.9.2018 boli splnené, strieborný sobáš 

                sa plní priebežne. 

 

 



Bod č. 4 Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 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, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 5 Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Seč za rok 2017 predniesol starosta  

               obce a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného  

               kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2017 a schvaľuje celoročné 

               hospodárenie obce bez výhrad, viď príloha zápisnice              

                                                                                              zodpovedný: finančná komisia    

              

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 6 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo záverečný účet obce za rok 2017 a  

              vyrovnanie schodku rozpočtu obce vo výške 680,61 € z rezervného fondu 

                                                                                               zodpovedný: finančná komisia      

                                                  

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 

Bod č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018 predniesol starosta obce 

               a obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok, 

              viď príloha zápisnice   

                                                                                                    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 odpredaj pozemku p.č.747/2  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 pozemku parcela 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,  

              ktorý spočíva v tom, že obec užíva pozemok vo vlastníctve Mária Mederu a Mário  

              Medera užíva pozemok vo vlastníctve obce, ide teda o zosúladenie vlastníckych a  

              užívacích vzťahov k pozemkom. 

                                                                                          zodpovedný: finančná komisia 

               

              Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ľuboš Sucháň 

              Zdržalo: 0  

              Proti: 0 

 



Bod č. 9 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a neschválilo žiadosť p. Jána Petrisku  

              o prenájom obecným pozemkov, nakoľko pozemky sú dané do užívania do1.3.2021  

              p. Jaroslave Pánisovej 

                                                                                                     

Bod č.10 Rôzne 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie faktúry za prípojku plynu vo výške  

               216,36 € v prevádzke Viki bar Pizzéria Seč,  

             . obecné zastupiteľstvo neschválilo kúpu pozemku od p. Jána Podstránskeho v 

               sume 10 €/m2 v podiele 10/20 vo výmere 79 m2 nakoľko bola schválená suma  

               5€/m2 uznesením č. 48/2017 zo dňa 1.12.2017, 

             . obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými 

               opatreniami č. 1/2018 zvýšenie príjmov v sume 18 000 € viď príloha zápisnice  

                

 Rozpočet na rok 

2018 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2018 v € 

Bežné príjmy 139 084,00 139 084,00 
Kapitálové príjmy 0 0 
Finančné príjmové 

operácie 
0   18 000,00 

Príjmy spolu 139 084,00 157 084,00 

 

               Rozpočet na rok 

2018 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2018 v € 

Bežné výdavky 139 084,00 139 084,00 
Kapitálové výdavky 0 0 
Finančné 

výdavkové operácie 
0 0 

Výdavky spolu 139 084,00 139 084,00 

 

                . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výberové konanie na obsadenie miesta 

                   riaditeľa Materskej školy Seč zo dňa 26.6.2018. Výberové konanie prebiehalo 

                   v priestoroch Materskej školy. Jediným uchádzačom bola súčasná riaditeľka MŠ- 

                   Eva Sýkorová. Za riaditeľku Materskej školy Seč bola vymenovaná p. Eva  

                   Sýkorová. 

 

Bod č. 11 Diskusia 

                                        

Bod č. 12 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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



ZOZNAM UZNESENÍ 

Z TRETIEHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 28.06.2018 

 

 

Uznesenie č. 30/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 12 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 29.06.2018 

 

 

 

Uznesenie č. 31/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Polákovú 

overovateľov zápisnice  Andreu Budinskú a Ľuboša Sucháňa 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 29.06.2018 

 

Uznesenie č. 32/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

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

pripomienok 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 29.06.2018 



Uznesenie č. 33/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

              Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 29.06.2018                                                                                                        starosta obce 

                                                                             

                            

 

Uznesenie č. 34/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

              Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Seč za rok 2017             

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 29.06.2018 

 

 

 

Uznesenie č. 35/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2017 bez výhrad 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 29.06.2018 

 

 



Uznesenie č. 36/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

vyrovnanie schodku rozpočtu obce za rok 2017 vo výške 680,61 € z rezervného fondu 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 29.06.2018 

 

 

Uznesenie č. 37/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 29.06.2018 

Uznesenie č. 38/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

p. Máriovi Mederovi, nar.06.12.1978, Seč č. 85 odpredaj pozemku p.č.747/2 

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 pozemku parcela 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, 

ktorý spočíva v tom, že obec užíva pozemok vo vlastníctve Mária Mederu a Mário 

Medera užíva pozemok vo vlastníctve obce, ide teda o zosúladenie vlastníckych a 

užívacích vzťahov k pozemkom. 

 

 

 

 



Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 29.06.2018 

Uznesenie č. 39/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

preplatenie faktúry za prípojku plynu vo výške 216,36 € v prevádzke Viki bar Pizzéria Seč  

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 29.06.2018 

 

 

Uznesenie č. 40/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1/2018 zvýšenie príjmov v sume 18 000 €   

                

 Rozpočet na rok 

2018 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2018 v € 

Bežné príjmy 139 084,00 139 084,00 
Kapitálové príjmy 0 0 
Finančné príjmové 

operácie 
0   18 000,00 

Príjmy spolu 139 084,00 157 084,00 

 

               Rozpočet na rok 

2018 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2018 v € 

Bežné výdavky 139 084,00 139 084,00 
Kapitálové výdavky 0 0 
Finančné 

výdavkové operácie 
0 0 

Výdavky spolu 139 084,00 139 084,00 

 

 

  

 



Anton Vrecko 

                                                                                                                               starosta obce 

Seč 29.06.2018 

Uznesenie č. 41/2018 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 28.06.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Seč zo dňa 26.6.2018. 

Výberové konanie prebiehalo v priestoroch Materskej školy. Jediným uchádzačom bola 

súčasná riaditeľka MŠ-Eva Sýkorová. Za riaditeľku Materskej školy Seč bola vymenovaná  

p. Eva Sýkorová. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 29.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


