
                              

OBEC   SEČ , SEČ Č. 133,  

972 26  NITRIANSKE  RUDNO  
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z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 16. novembra 2022 vo volebnom období 2022-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Prezenčná listina 

z ustanovujúceho   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč 

konaného dňa 16. novembra 2022 

            

                         

 
        Vrecko Anton , starosta obce                    ............................................................... 

            

 Ing. Krett Jozef , hlavný kontrolór            ............................................................... 

             

 Brtko Marián             ............................................................... 

            

 Budinská Andrea             ............................................................... 

            

 Ing. Cebák Stanislav              ............................................................... 

            

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

            

 Boris Šagát                          ............................................................... 

            

 Ing.Miroslava Iliašová             ...............................................................

             

 

            Hostia  

      

      

             Žaneta Mokrá                                            ............................................................ 

            

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

            

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

           

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

             

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

    

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

 

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

 

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

 

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

            

            

        

       



                                                Z á p i s n i c a  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 16. novembra  2022 vo volebnom období 2022-2026  

 
  
  

Program:  

1. Hymna    

2. Otvorenie zasadnutia  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva       a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva  

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia        

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom      

6.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva  

7. Vystúpenie starostu  

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií  

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia        

obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

11. Určenie platu starostu  

12. Diskusia 

13. Prijatie uznesenia a záver  

  

Bod č.1 Hymna  

  

Bod č.2 Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč v zmysle   

             § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a                 

             doplnkov otvoril  starosta obce Anton Vrecko, ktorý  privítal prítomných     

  

Bod č.3 Za zapisovateľa zápisnice bola menovaná p. Ing. Miroslava Iliašová a za      

              overovateľov  zápisnice boli menovaní pani Eva Cebáková a pán Boris Šagát   

                

Bod č.4 Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, ktoré                 

              sa konali 29.10.2022 predniesla  predsedkyňa volebnej komisie  Žaneta Mokrá a   

              odovzdala osvedčenie novozvolenému starostovi a poslancom  novozvoleného   

              obecného zastupiteľstva               

      

Bod č.5 Novozvolený starosta obce Anton Vrecko zložil zákonom predpísaný sľub starostu                 

              obce, v súlade s § 13 ods. 2 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (  ďalej   

              len „Zákon o obecnom zriadení “) tak, že prečítal a podpísal jeho písomné   

              vyhotovenie, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Potom prevzal insígnie a ujal sa   

              vedenia ustanovujúceho zasadnutia .  

  



Bod č.6 Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  

             poslanca obecného zastupiteľstva v súlade s §26 Zákona o obecnom zriadení tak, že  

             podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice: Marián Brtko,  

             Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

  

Bod č.7 Novozvolený starosta obce Anton Vrecko predniesol slávnostný príhovor  

  

Bod č.8 Starosta obce Anton Vrecko predniesol program ustanovujúceho zasadnutia obecného                

              zastupiteľstva  

 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

Zdržalo:  0 

Proti:       0 

  

 Bod č.9 Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie, ich náplne práce, zvolilo predsedov               

               a členov  a to:  

. komisia kultúry a školstva- predseda komisie: Boris Šagát,  

   členovia komisie: Mgr. Vladimíra Humajová, Roman Horčičák, 

. komisia stavebná a životného prostredia – predseda komisie: Marián Brtko,  

  člen komisie: Štefan Cebák , 

. komisia finančná a ZPOZ-predseda komisie: Andrea Budinská, 

  člen komisie : Mgr. Zuzana Humajová, Ing. Nikola Cebáková,  

. komisia športová a mládeže-predseda komisie: Ing. Stanislav Cebák, 

  člen komisie: 

.  Komisia na  ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   

   a verejného poriadku : predseda komisie: Eva Cebáková,  

   člen komisie: Boris Šagát, Ing. Stanislav Cebák 

  

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

Zdržalo:  0 

Proti:       0 

 

Bod č.10 Obecné zastupiteľstvo obce Seč podľa zákona 369/1990 Zb. zákona o obecnom  

                zriadení , podľa § 12 ods. 2 ,3, 5 a 6 poveruje poslanca Mariána Brtku  za  

                podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť  

                zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

 

 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

Zdržalo:  0 

Proti:       0 

 

 

 

 



Bod č. 11 Obecné zastupiteľstvo v Seči na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom   

                 zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák .č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových   

                 pomerov starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. – schvaľuje zvýšenie  

                 minimálneho platu starostu o 25% .  

 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

Zdržalo:  0 

Proti:       0 

 

Bod č.12 Diskusia 

 

Starosta obce menoval a poveril na zastupovanie starostu obce Seč p. Andreu Budinskú 

v súlade s § 13 b odst.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Oz zobralo informáciu na vedomie 

 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

Zdržalo:  0 

Proti:       0 

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným 

zastupiteľstvom do komisií 

 

Oz schválilo nové  zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb 

zvolených obecným zastupiteľstvom do komisií 

  

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

Zdržalo:  0 

Proti:       0 

 

 

Starosta obce predkladá skutočné náklady na kom. odpad a biologický kuch. odpad, nakoľko 

poplatok za KO vo výške 23€ /rok nepokrýva náklady na jeho vývoz a uskladnenie- 

recykláciu 

 

Oz zobralo informáciu na vedomie 

 

Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Ing. Stanislav Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát 

Zdržalo:  0 

Proti:       0 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bod č.12  Prijatie uznesenia a záver              

  

  

  

  

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

  

                                                       Boris Šagát              ...........................  

                        

                      Zapísala:       Ing. Miroslava Iliašová             ...........................  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIA  

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč  

konaného dňa 16. novembra 2022 na Obecnom úrade v Seči     

  

  

Uznesenie č. 80/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

                                                                     

 

A. berie na vedomie  

  

1) výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,  

2) vystúpenie novozvoleného starostu,  

  

B. konštatuje, že   

  

1) novozvolený starosta obce Anton Vrecko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,  

2) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Andrea Budinská, Marián Brtko, Ing. stanislav 

Cebák, Eva Cebáková, Boris Šagát, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

 

 

                                                    

Anton Vrecko 

Seč 16.11.2022                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 Uznesenie č. 81/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

 podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

 

                                                                

                                        



A. zriaďuje  

  

 komisia kultúry a školstva       

 komisia stavebná a životného prostredia          

 komisia finančná a ZPOZ       

 komisia športová a mládeže  

 komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  a verejného    

 poriadku    
  

  

B. určuje  

  

     náplň práce, úlohy komisií obecného zastupiteľstva  

 

 

  

C. volí  

  

a) predsedu komisie kultúry a školstva Borisa Šagáta 

predsedu komisie stavebnej a životného prostredia Mariána Brtku 

predsedu komisie finančnej a ZPOZ Andreu Budinskú               

predsedu komisie športu a mládeže Ing. Stanislava Cebáka 

            predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

            funkcionárov  a verejného  poriadku  Evu Cebákovú 

  

b) členov komisie kultúry a školstva Mgr. Vladimíru Humajovú,               

                                                                       Romana Horčičáka,  

      člena komisie stavebná a životného prostredia Štefana Cebáka,     

   

      člena komisie finančná a ZPOZ   Mgr. Zuzanu Humajovú,                

                                                             Ing.  Nikolu Cebákovú,                          

      člena komisie športu a mládeže 

 

             člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

 funkcionárov  a verejného                       Borisa Šagáta, 

                                                          Ing. Stanislava Cebáka 

 

 

 

 

                                                    

Anton Vrecko 

Seč 16.11.2022                                                                                                        starosta obce 

 

                                                           



 

Uznesenie č. 82/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

 

 

podľa zákona 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení , podľa § 12 ods. 2 ,3, 5 a 6 

poveruje poslanca Mariána Brtku  za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona 

o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

  

 

 

 

 

                                                    

Anton Vrecko 

Seč 16.11.2022                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

  

 

Uznesenie č. 83/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

 na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom  zriadení a § 4 ods. 2, 2. 

veta zák .č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov 

obcí a primátorov miest v z. n. p. –  zvýšenie minimálneho platu starostu o 25%  

 

 

 

 

 

 

                                                    

Anton Vrecko 

Seč 16.11.2022                                                                                                        starosta obce 

 

 

 



 

 Uznesenie č. 84/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

menovanie a poverenie na zastupovanie starostu obce Seč  

p. Andreu Budinskú 

v súlade s § 13 b odst.3 zákona č.369/191 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

  
  
  
                                                    

Anton Vrecko 

Seč 16.11.2022                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 Uznesenie č. 85/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

v zmysle zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 11 odst.4. písm. k. , v znení 

neskorších zmien a dodatkov 

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným 

zastupiteľstvom do komisií 

 

  

 
 

  
                                                    

Anton Vrecko 

Seč 16.11.2022                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 



 

 Uznesenie č. 86/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 16.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

 skutočné náklady na kom. odpad a biologický kuch. odpad, nakoľko poplatok za KO vo 

výške 23€ /rok nepokrýva náklady na jeho vývoz a uskladnenie- recykláciu 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 16.11.2022                                                                                                        starosta obce 

 

 

 


