
OBEC   SEČ , SEČ Č. 133, 
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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
zo štvrtého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa  

08. decembra 2021 vo volebnom období 2018-2022  



Z á p i s n i c a 

zo štvrtého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 08. decembra  2021 vo volebnom období 2018-2022 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

  5. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách 

  6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 

  8. Rozpočet obce na roky 2022,2023,2024 

  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, 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, 

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

                            priebežne, 

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

              

 

Bod č. 4 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými 

               opatreniami č. 3/2021 zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 2 274,00 € 

                                                                                                            viď príloha zápisnice  

 

 

 

         



 Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

3.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné príjmy 168 246,00 189 064,00 197 281,00 197 340,00 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 0        424,00 

Finančné 

príjmové 

operácie 

0 0 0     1 791,00 

Príjmy spolu 168 246,00 189 064,00 197 281,00 199 555,00 

 

               Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

3.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné výdavky 165 256,00 186 074,00 194 235,00 196 509,00 
Kapitálové 

výdavky 
0 0         56,00          56,00 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00     2 990,00     2 990,00 

Výdavky 

spolu 

168 246,00 189 064,00 197 281,00 199 555,00 

 

                                                                                      zodpovedný: finančná komisia                                                                
 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák 
Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 5 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.   

               Predmetom kontroly bolo skontrolovať dodržanie plnenia uznesení, ktoré boli prijaté  

               na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Seč v kontrolovanom období. 

                                                                                              zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 v zmysle zákona č. 369/1990  

              Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 18 f) ods. 1,  

              písmeno b) predniesol hlavný kontrolór obce p. Ing. Jozef Krett, ktorý bol zverejnený  

              v obci na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

              plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022, viď príloha zápisnice                                                                                                       

                                                                                               zodpovedný: finančná komisia                                                                                         
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č. 7 V zmysle § 18 f) ods. 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

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

               Krett odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Seč na roky 2022- 



               2024 a k návrhu rozpočtu obce Seč na rok 2022, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9  

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

               a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie                   

               Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Seč  

               na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce Seč na rok 2022,             

                                                                                                    zodpovedný: finančná komisia 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 8 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh rozpočtu obce Seč na rok 2022 

              rozpočtové príjmy v sume 190 279 € a rozpočtové výdavky v sume 190 279 €, ktorý  

              bol verejne sprístupnený v obci na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote 15 dní  

              pred jeho schválením a na webovej stránke obce. 

              Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce Seč na roky 2023  

               a 2024. 

                                                                                             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 žiadosť p. Jána Podstránskeho, Seč č. 159 o  

             odkúpenie pozemku č. 1036/4 vo výmere 119 m2,  

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ľudmily Weissovej, Seč č. 5 o odpustenie 

              miestneho poplatku za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti za rok 2021 a obecné  

              zastupiteľstvo navrhuje splatkový kalendár. 

 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykrytie výdavkov na Spoločný obecný úrad Nováky za rok  

              2021 388 počet obyvateľov x 0,27 € vo výške 104,76 €. 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

          . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 21. 10. 2021 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 01. 2022 na sumu 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného 

obyvateľa obce. 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  



Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

             . obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1. Dodatok č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 

v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti PHSR 2016-2020 do 31.12.2022 
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

           . obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny poslancom vo výške 400 €. 
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 

 0  

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny  Ing. Jozefovi Krettovi,  

             hlavnému kontrolórovi obce vo výške 25% z úhrnov mesačných platov platných  

             pre rok 2021. 
                

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

            . obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce jeden mesiac plat podľa § 3 ods. 1 zák.  

             č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí  navýšený o 55% podľa § 4  

             ods. 2 uvedeného zákona za mesiac december 2021. 
 

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                     ........................... 

 

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

                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM UZNESENÍ 

ZO ŠTVRTÉHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 08.12.2021 

 

Uznesenie č. 33/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 11 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 10.12.2021 

 

 

 

Uznesenie č. 34/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

za zapisovateľku Katarínu Štefákovú 

overovateľov zápisnice  Mariána Brtku a Romana Horčičáka 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                starosta obce 

Seč 10.12.2021 

 

Uznesenie č. 35/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 3/2021  

zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 2 274,00 € 

 

 

 



 Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

3.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné príjmy 168 246,00 189 064,00 197 281,00 197 340,00 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 0        424,00 

Finančné 

príjmové 

operácie 

0 0 0     1 791,00 

Príjmy spolu 168 246,00 189 064,00 197 281,00 199 555,00 

 

               Rozpočet na rok 

2021 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

3.zmena rozpočtu 

na rok 2021 v € 

Bežné výdavky 165 256,00 186 074,00 194 235,00 196 509,00 
Kapitálové 

výdavky 
0 0         56,00          56,00 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00     2 990,00     2 990,00 

Výdavky 

spolu 

168 246,00 189 064,00 197 281,00 199 555,00 

 

 

 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce  

 

Seč 10.12.2021 

Uznesenie č. 36/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za predchádzajúce obdobie 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                        starosta obce 

 

Uznesenie č. 37/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                        starosta obce 



 

Uznesenie č. 38/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Seč 

na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce Seč na rok 2022 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 39/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Rozpočet obce Seč na rok 2022 

rozpočtové príjmy v sume 190 279 € a rozpočtové výdavky v sume 190 279 € 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 40/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

Rozpočet obce Seč na roky 2023 a 2024 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 41/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
Vykrytie výdavkov na Spoločný obecný úrad Nováky za rok 2021  

388 počet obyvateľov x 0,27 € vo výške 104,76 € 

 

 

10 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

Uznesenie č. 42/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 21. 10. 2021 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 01. 2022 na sumu 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného 

obyvateľa obce. 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 43/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

1. Dodatok č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 

v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 44/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
 

Predĺženie platnosti PHSR 2016-2020 do 31.12.2022 
 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 



Uznesenie č. 45/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Vyplatenie odmeny poslancom vo výške 400 € 
 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 46/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Vyplatenie odmeny  Ing. Jozefovi Krettovi hlavnému kontrolórovi obce vo výške 25% 

z úhrnov mesačných platov platných pre rok 2021 
 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 47/2021 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 08.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

Jeden mesiac plat podľa § 3 ods. 1 zák.č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí  

navýšený o 55% podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona za mesiac december 2021 
 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 10.12.2021                                                                                                  starosta obce 

 

 

 



 

 

 

 


