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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
z tretieho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

30. augusta 2022 vo volebnom období 2018-2022 

 

 



Prezenčná listina 

zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč 

konaného dňa 30. augusta 2022 

            

                         

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

            

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

             

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

            

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

            

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

            

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

            

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

            

            

            

 Hostia  

      

      

             Štefan Jurenka                                          ............................................................ 

            

            Ing. Alena Bajzíková                                   ............................................................ 

            

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

           

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

             

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

    

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

 

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

 

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

 

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

            

            

        

       
 



Z á p i s n i c a 

z tretieho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 30.augusta  2022 vo volebnom období 2018-2022 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie č.2/2022                                                                                                                                                

5. Rekonštrukcia kul. domu, schválenie dotácie nenávratného fin. príspevku 149 093,93€                                                                                                                                                   

6.Rôzne 

7.Diskusia 

8.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, Tomáš Papranec 

Zdržalo:  0 

Proti:  0 

 

Bod č.2 Za zapisovateľku zápisnice bola menovaná Andrea Budinská a za 

             overovateľov zápisnice boli menovaní  Tomáš Papranec, Eva Cebáková              

              
Za hlasovali: Marián Brtko, 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, 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

               8/2021- položenie dlažby na parkovisko pri obecnom úrade  

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.8/2021. 
Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

 



Bod č. 4 Starosta obce predložil návrhovú zmenu rozpočtu obce a informoval prítomných 

o potrebe zapojenia  rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov do rozpočtu obce na 

rok 2022 vo výške 20 000€ na modernizáciu a rekonštrukciu autobusových zastávok. Na 

odporúčanie hlavného kontrolóra ,obecné zastupiteľstvo prijalo samostatné uznesenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov 

do rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 20 000€ na modernizáciu a rekonštrukciu autobusových 

zastávok. 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 .  

 

zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č.2/2022 

 

                                                                                                            viď príloha zápisnice  

         

 Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena 

rozpočtu na rok 

2022 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

Bežné príjmy 180 279,00 183801,20 195 801,20 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 0 

Finančné 

príjmové 

operácie 

10 000,00 10 131,00 30 131,00€ 

Príjmy spolu 190 279,00 193 932,20 225 932,20 

 

               Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

2.zmena rozpočtu 

rok 2022 v € 

Bežné výdavky 177 289,00 180 942,20 192 942,20 
Kapitálové 

výdavky 
10 000,00 10 000,00 30 000,00 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00 2990,00 

Výdavky 

spolu 

190 279,00 193 932,20 225 932,20 

 

 

                                                                                               zodpovedný: finančná komisia  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami č. 2/2022 zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 32 000 € 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 .  

 

 



Bod č.5 Starosta obce informoval, že obec Seč získala dotáciu na rekonštrukciu kul. domu vo 

výške 149 093,93€ . Na základe VO starosta oslovil výhernú firmu, firma na rekonštrukciu 

kultúrneho domu vie  nastúpiť v  januári 2023. Na rekonštrukciu kul. domu je potrebné zobrať 

úver, nakoľko ide o NFP, obec musí vyplatiť faktúru za dielo firme a následne si žiada 

refundáciu o preplatenie tejto sumy na základe schválenej výšky dotácie. Firma avizovala ,že 

za vy súťaženú sumu na základe rozpočtu z roku 2017 nie je možné túto rekonštrukciu 

spraviť,  nakoľko ceny materiálov išli neskutočne hore a pripraví skutočný rozpočet za dielo 

na aktuálne ceny materiálov.  

V médiách odznelo od pani ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Veroniky Remišovej , že vedia obciam pomôcť a  doplatia im vo výške 20% navýšenie ceny 

materiálov. Pani ministerku som oslovil, z kancelárie pani ministerky mi odpísali, aby som sa 

obrátil na poskytovateľa príspevku s ktorým mám uzatvorenú zmluvu o NFP, ktorý určuje 

podmienky poskytovania pomoci. Nakoľko ich ministerstvo nemá kompetenciu uvedené 

riešiť. Následne som oslovil PPA a čakám na odpoveď. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie. 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

Bod č.6 Rôzne 

                                                Rozšírenie sietí NN 

 Starosta obce informoval ,že rozšírenie el. sietí (z dôvodu výstavby rod. domov smerom od 

p.J.Petrisku ku tehelni), ktoré má vybudovať Stredoslovenská energetika bolo dočasne 

pozastavené  , nakoľko p. Pavel Pánis bytom Seč 175 podal žiadosť o 20 pripojení z dôvodu 

predaja pozemkov. Následne sa na obecnom úrade konalo stretnutie zástupcov SD Žilana, kde 

p. Pánisovi  vysvetlili , že musí mať výstavbovú štúdiu, rozparcelované pozemky, ktoré musia 

byť zapísané v katastri nehnuteľností, aby vedeli kam majú dať jednotlivé pripojenia, alebo si 

vybuduje prípojky na vlastné náklady, ktoré mu preplatia. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie. 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

                  -Ing. Peter Bajzík a Ing. Alena Bajzíková, Seč č.174, 972 26 Seč 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč schvaľuje  

 

prevod  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa na 

základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov vo vlastníctve Obce Seč, a to nasledovný novovytvorený pozemok:                                                    

pozemok registra „C“ s par. č. 702/2 v k.ú. Seč, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 185 

m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 702/1  a par. č. 58 na  základe 

geometrického plánu č. 217/2021  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 



19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 15.11.2021, úradné overeným  katastrálnym 

odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 28.03.2022 č. 1240/21, záujemcom  o prevod: 

 Ing. Peter Bajzík a Ing. Alena Bajzíková, Seč č.174, 972 26 Seč , 

 zámenou za parcely v podiele na  pozemkoch:   

 

-KNC p.č.258 ,  LV 67, kde sme vlastníkomi z celkovej výmery 565m2  Bajzík Peter r. 

Bajzík, Ing. a Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, SEČ, č. 174, SR   v podiele: 6/96 

čo je 35,31 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

 

-KNE p.č.321/1 LV 898 kde sme vlastníkmi z celkovej výmery 12m2  Bajzík Peter, Ing. a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/4  čo je 3 m2 , druh 

pozemku orná pôda 

 

-KNE p.č.407/2, LV 898 kde sme vlastníkmi z celkovej výmery 8m2  Bajzík Peter, Ing. a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/4  čo je 2 m2 , druh 

pozemku trvalý trávnatý porast 

 

-KNE p.č.370,  LV 719  kde sme vlastníkmi z celkovej výmery 17m2  Bajzík Peter, Ing. a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 17 m2   , 

druh pozemku orná pôda 

 

-KNE p.č.389/1,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 5m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 5 m2   , druh pozemku orná 

pôda 

-KNE p.č.373,  LV 833  kde som vlastníkom z celkovej výmery 17m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 3/9  čo je 5,66 m2   , druh pozemku 

orná pôda 

-KNE p.č.347/2,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 3 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 3 m2   , druh pozemku orná 

pôda 

-KNE p.č.347/1 , LV 916  kde som vlastníkom z celkovej výmery 12m2  Bajzík Peter, Ing. , 

972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 2/3  čo je 8 m2 , druh pozemku orná pôda 

-KNE p.č.342,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 4 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 4 m2   , druh pozemku orná 

pôda 

-KNE p.č.404,  LV 833  kde som vlastníkom z celkovej výmery 15 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 3/9  čo je 5 m2   , druh pozemku 

trvalý trávnatý porast 

-KNE p.č.336/2 ,  LV 898, kde sme vlastníkomi z celkovej výmery 30 m2  Bajzík Peter r. 

Bajzík, Ing. a Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, SEČ, č. 174, SR   v podiele: 1/4  

čo je 7,5 m2 , druh pozemku orná pôda 

 

-KNE p.č.418/5,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 10 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 10 m2   , druh pozemku 

trvalý trávnatý porast 



 

-KNE p.č.320 , LV 897  kde som vlastníkom z celkovej výmery 12m2  Bajzík Peter, Ing. , 972 

26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 12 m2 , druh pozemku orná pôda 

 

-KNC p.č.1/1 , LV 23  kde som vlastníkom z celkovej výmery 98m2  Bajzík Peter, Ing. , 972 

26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/24  čo je 4,08 m2 , druh pozemku trvalý trávnatý porast 

 

-KNC p.č.166/2 , LV 93  kde som vlastníkom z celkovej výmery 25m2  Bajzík Peter, Ing. , 

972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 90/9720  čo je 0,23 m2 , druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie 

 

-KNC p.č.166/2 , LV 93  kde som vlastníkom z celkovej výmery 25m2  Bajzík Peter, Ing.  a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing , 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 90/9720  čo je 0,23 

m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

 

Spolu 122,01m2 

Rozdiel   185 – 122,01 =62,99m2 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorený pozemok s par. 

číslom 702/2 je obmedzený  prístup,  uvedený pozemok hraničí s pozemkom KN-C par. č. 

701/3, 701/4 a 701/5 vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec prakticky nevyužiteľný. Pozemok 

sa zamieňa vlastníkovi rodinného domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  Svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom. 

Keďže prevod vlastníctva  sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňa pozemok 

za pozemky s rozdielnou výmerou,  rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností, ktorý je 

v jeho  prospech vo výmere 62,99 m² doplatí Obci Seč vo výške  4€/m2 ,čo činí 251,96,-€  

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

-Štefan Jurenka, Šulekova 973/14 , 971 01 Prievidza 

Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč schvaľuje  

 

Zámer prevodu  nehnuteľného majetku formou predaja z dôvodu osobitného zreteľa na základe 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vo vlastníctve Obce Seč v sume 4€ za m2, a to nasledovný novovytvorený pozemok:                                                    

pozemok registra „C“ s par. č. 1932/3 v k.ú. Seč, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 131 

m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „C“ par. č. 1932/1 na  základe geometrického 

plánu č. 159/2022  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 

Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 27.06.2022, úradné overeným  katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Prievidzi dňa 01.07.2022 č. 756/22, záujemcom  o prevod: 

 Štefan Jurenka, Šulekova 973/14 , 971 01 Prievidza 

   



Uvedený pozemok KN-C par. číslo 1932/3 hraničí s pozemkom KN-C par. číslo 872/1 ,2219, 

ktorý žiadateľ o kúpu dlhodobo udržuje pravidelným kosením. Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 1932/3 hraničí s pozemkami KNC par. č. 872/1, 

2219  a je pre obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko je tu obmedzený  prístup- svah. 

Odpredajom dôjde k zarovnaniu parcely KN-C 2219 s KNC 872/1 k.ú. Seč.  

Cena za odpredaj je stanovená  vo výške 4,- € za 1 m2, čo činí 524,-€  (131m x 4€) 

 

                                                                          zodpovedný: stavebná a finančná komisia     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

  

-Žiadosť MEDIRUDNO 

Starosta obce informoval prítomných o podanej žiadosti p. MUDr. Zuzany Jánošíkovej, o 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na zriadenie ambulancie všeobecného lekára v obci 

Nitrianske Rudno. Hlavný kontrolór neodporúča OZ poskytnutie dotácie na zriadenie 

ambulancie, navrhuje formu združených prostriedkov – zapojenie sa viacerých obcí. OZ sa 

zdržalo hlasovania – uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

-Informácia žaloba pozemkové spoločenstvo Urbariát Seč voči obci Seč 

Starosta obce informoval ,že pozemkové spoločenstvo Urbariát Seč podalo žalobu i voči obci 

Seč , aby súd určil ,že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti je žalobca, čiže pozemkové 

spoločenstvo urbariát Seč. 

Ide o pozemky zapísané na LV č.1359 v prospech obce Seč: 

- parcela reg. C KN č.1905 o výmere 24 835m2, druh pozemku : Trvalé trávnaté porasty 

- parcela reg. C KN č.1906 o výmere 16 321m2, druh pozemku : Lesné pozemky 

 

Z tohto dôvodu starosta obce poveril advokáta na právne zastupovanie k žalobe o určenie 

vlastníckeho práva vo veci Okresného súdu Prievidza.   

 

Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie. 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

-Nákup betónových rúr 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu betónových rúr 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

- Nákup ochrannej siete na futbalové ihrisko 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu ochrannej siete na futbalové ihrisko 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 



 

-Výzva zameraná na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v rámci pozem. úprav 

Starosta obce informoval ,že je zverejnená výzva na predkladanie projektov na cesty po 

pozemkových úpravách, kde je možnosť získať dotáciu  na vybudovanie, alebo rekonštrukciu 

komunikácií predovšetkým poľných ciest na sprístupnenie pozemkov a súvisiace protierózne 

a vodo-zádržné opatrenia, ktoré vyplývajú zo schváleného projektu pozemkových úprav 

v obci Seč. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ,aby starosta obce začal s prípravou podania na túto výzvu, 

pripravil projektovú dokumentáciu a aktualizoval rozpočet projektu poz. úprav Seč. 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

-Oprava rozhlasov 

 Starosta obce požiadal stavebnú komisiu, aby opravila rozhlas pri súpisnom čísle 41 , 3 

a doplnila rozhlas- aby bolo počuť na ulici pod cintorínom. 

 

- Výpoveď zmluvy internet MŠ, obecný úrad a pevnej linky 

Starosta obce informoval, že vypovedal zmluvu  na internet v MŠ a na obecnom úrade, 

nakoľko sa mu podarilo vybaviť internetové pripojenie za jedno euro na rok za každé odberné 

miesto, doteraz sa platilo mesačne 46,97€ mesačne. Pevnú linku – tel. číslo preniesol ku 

mobilnému operátorovi , kde v súčasnosti budú platiť menej. Z tohto dôvodu musia občania 

vytáčať celé tel. číslo 0465 455 522 

 

Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie. 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

 

Bod č.7  Diskusia 

                                     

Bod č. 8 Prijatie uznesenia a záver 

 

 
               Overovatelia zápisnice:  Tomáš Papranec                           ........................... 

 

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

                    

                  Zapísala:   Andrea Budinská                         .......................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      ZOZNAM UZNESENÍ 

Z TRETIEHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 30.08.2022 

 

 

 

 

Uznesenie č. 51/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 8 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 31.08.2022 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 52/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Andreu Budinskú 

overovateľov zápisnice  Tomáš Papranec, Eva Cebáková 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 31.08.2022 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 53/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 kontrolu uznesení 

             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, 

    

 

 

Seč 31.08.2022 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 54/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

ruší uznesenie 

8/2021- položenie dlažby na parkovisko pri obecnom úrade  

 

 

 

                                           

                

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                       starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 55/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

 

 

zapojenie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov do rozpočtu obce na rok 2022 vo 

výške 20 000€ na modernizáciu a rekonštrukciu autobusových zastávok. 

 

Seč 31.08.2022 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 



 

Uznesenie č. 56/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje                                                                                                                                                           
zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2/2022  zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 

32 000 € 

 
 

         

 Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena 

rozpočtu na rok 

2022 v € 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

Bežné príjmy 180 279,00 183801,20 195 801,20 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 0 

Finančné 

príjmové 

operácie 

10 000,00 10 131,00 30 131,00€ 

Príjmy spolu 190 279,00 193 932,20 225 932,20 

 

               Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

2.zmena rozpočtu 

rok 2022 v € 

Bežné výdavky 177 289,00 180 942,20 192 942,20 
Kapitálové 

výdavky 
10 000,00 10 000,00 30 000,00 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00 2990,00 

Výdavky 

spolu 

190 279,00 193 932,20 225 932,20 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 57/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
 

 

že obec Seč získala dotáciu na rekonštrukciu kul. domu vo výške 149 093,93€ . Na základe 

VO starosta oslovil výhernú firmu, firma na rekonštrukciu kultúrneho domu vie  nastúpiť v  

januári 2023. Na rekonštrukciu kul. domu je potrebné zobrať úver, nakoľko ide o NFP, obec 

musí vyplatiť faktúru za dielo firme a následne si žiada refundáciu o preplatenie tejto sumy na 

základe schválenej výšky dotácie. Firma avizovala ,že za vy súťaženú sumu na základe 

rozpočtu z roku 2017 nie je možné túto rekonštrukciu spraviť,  nakoľko ceny materiálov išli 

neskutočne hore a pripraví skutočný rozpočet za dielo na aktuálne ceny materiálov.  

V médiách odznelo od pani ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Veroniky Remišovej , že vedia obciam pomôcť a  doplatia im vo výške 20% navýšenie ceny 

materiálov. Pani ministerku som oslovil, z kancelárie pani ministerky mi odpísali, aby som sa 

obrátil na poskytovateľa príspevku s ktorým mám uzatvorenú zmluvu o NFP, ktorý určuje 

podmienky poskytovania pomoci. Nakoľko ich ministerstvo nemá kompetenciu uvedené 

riešiť. Následne starosta oslovil PPA a čakám na odpoveď. 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 58/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 
 

rozšírenie el. sietí (z dôvodu výstavby rod. domov smerom od p.J.Petrisku ku tehelni), ktoré 

má vybudovať Stredoslovenská energetika bolo dočasne pozastavené  , nakoľko p. Pavel 

Pánis bytom Seč 175 podal žiadosť o 20 pripojení z dôvodu predaja pozemkov. Následne sa 

na obecnom úrade konalo stretnutie zástupcov SD Žilana, kde p. Pánisovi  vysvetlili , že musí 

mať výstavbovú štúdiu, rozparcelované pozemky, ktoré musia byť zapísané v katastri 

nehnuteľností, aby vedeli kam majú dať jednotlivé pripojenia, alebo si vybuduje prípojky na 

vlastné náklady, ktoré mu preplatia. 
 

 

                             

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 



 

Uznesenie č. 59/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

                  prevod  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného 

zreteľa na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov vo vlastníctve Obce Seč, a to nasledovný novovytvorený 

pozemok:                                                    

pozemok registra „C“ s par. č. 702/2 v k.ú. Seč, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 185 

m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 702/1  a par. č. 58 na  základe 

geometrického plánu č. 217/2021  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 

19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 15.11.2021, úradné overeným  katastrálnym 

odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 28.03.2022 č. 1240/21, záujemcom  o prevod: 

 Ing. Peter Bajzík a Ing. Alena Bajzíková, Seč č.174, 972 26 Seč , 

 zámenou za parcely v podiele na  pozemkoch:   

 

-KNC p.č.258 ,  LV 67, kde sme vlastníkomi z celkovej výmery 565m2  Bajzík Peter r. 

Bajzík, Ing. a Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, SEČ, č. 174, SR   v podiele: 6/96 

čo je 35,31 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

 

-KNE p.č.321/1 LV 898 kde sme vlastníkmi z celkovej výmery 12m2  Bajzík Peter, Ing. a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/4  čo je 3 m2 , druh 

pozemku orná pôda 

 

-KNE p.č.407/2, LV 898 kde sme vlastníkmi z celkovej výmery 8m2  Bajzík Peter, Ing. a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/4  čo je 2 m2 , druh 

pozemku trvalý trávnatý porast 

 

-KNE p.č.370,  LV 719  kde sme vlastníkmi z celkovej výmery 17m2  Bajzík Peter, Ing. a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 17 m2   , 

druh pozemku orná pôda 

 

-KNE p.č.389/1,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 5m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 5 m2   , druh pozemku orná 

pôda 

-KNE p.č.373,  LV 833  kde som vlastníkom z celkovej výmery 17m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 3/9  čo je 5,66 m2   , druh pozemku 

orná pôda 

-KNE p.č.347/2,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 3 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 3 m2   , druh pozemku orná 

pôda 



-KNE p.č.347/1 , LV 916  kde som vlastníkom z celkovej výmery 12m2  Bajzík Peter, Ing. , 

972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 2/3  čo je 8 m2 , druh pozemku orná pôda 

-KNE p.č.342,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 4 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 4 m2   , druh pozemku orná 

pôda 

-KNE p.č.404,  LV 833  kde som vlastníkom z celkovej výmery 15 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 3/9  čo je 5 m2   , druh pozemku 

trvalý trávnatý porast 

-KNE p.č.336/2 ,  LV 898, kde sme vlastníkomi z celkovej výmery 30 m2  Bajzík Peter r. 

Bajzík, Ing. a Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing., 972 26, SEČ, č. 174, SR   v podiele: 1/4  

čo je 7,5 m2 , druh pozemku orná pôda 

 

-KNE p.č.418/5,  LV 874  kde som vlastníkom z celkovej výmery 10 m2  Alena Bajzíková r. 

Paprancová, Ing.,      972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 10 m2   , druh pozemku 

trvalý trávnatý porast 

 

-KNE p.č.320 , LV 897  kde som vlastníkom z celkovej výmery 12m2  Bajzík Peter, Ing. , 972 

26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/1  čo je 12 m2 , druh pozemku orná pôda 

 

-KNC p.č.1/1 , LV 23  kde som vlastníkom z celkovej výmery 98m2  Bajzík Peter, Ing. , 972 

26, Seč, č. 174, SR v podiele : 1/24  čo je 4,08 m2 , druh pozemku trvalý trávnatý porast 

 

-KNC p.č.166/2 , LV 93  kde som vlastníkom z celkovej výmery 25m2  Bajzík Peter, Ing. , 

972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 90/9720  čo je 0,23 m2 , druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie 

 

-KNC p.č.166/2 , LV 93  kde som vlastníkom z celkovej výmery 25m2  Bajzík Peter, Ing.  a 

Alena Bajzíková r. Paprancová, Ing , 972 26, Seč, č. 174, SR v podiele : 90/9720  čo je 0,23 

m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

 

Spolu 122,01m2 

Rozdiel   185 – 122,01 =62,99m2 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorený pozemok s par. 

číslom 702/2 je obmedzený  prístup,  uvedený pozemok hraničí s pozemkom KN-C par. č. 

701/3, 701/4 a 701/5 vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec prakticky nevyužiteľný. Pozemok 

sa zamieňa vlastníkovi rodinného domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  Svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom. 

Keďže prevod vlastníctva  sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňa pozemok 

za pozemky s rozdielnou výmerou,  rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností, ktorý je 

v jeho  prospech vo výmere 62,99 m² doplatí Obci Seč vo výške  4€/m2 ,čo činí 251,96,-€  

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 



 

 

 

Uznesenie č. 60/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

zámer prevodu  nehnuteľného majetku formou predaja z dôvodu osobitného zreteľa na základe 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vo vlastníctve Obce Seč v sume 4€ za m2, a to nasledovný novovytvorený pozemok:                                                    

pozemok registra „C“ s par. č. 1932/3 v k.ú. Seč, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 131 

m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „C“ par. č. 1932/1 na  základe geometrického 

plánu č. 159/2022  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 

Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 27.06.2022, úradné overeným  katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Prievidzi dňa 01.07.2022 č. 756/22, záujemcom  o prevod: 

 Štefan Jurenka, Šulekova 973/14 , 971 01 Prievidza 

   

Uvedený pozemok KN-C par. číslo 1932/3 hraničí s pozemkom KN-C par. číslo 872/1 ,2219, 

ktorý žiadateľ o kúpu dlhodobo udržuje pravidelným kosením. Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 1932/3 hraničí s pozemkami KNC par. č. 872/1, 

2219  a je pre obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko je tu obmedzený  prístup- svah. 

Odpredajom dôjde k zarovnaniu parcely KN-C 2219 s KNC 872/1 k.ú. Seč.  

Cena za odpredaj je stanovená  vo výške 4,- € za 1 m2, čo činí 524,-€ 

 

 

                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 61/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

. 

informáciu o žalobe pozemkového spoločenstvo Urbariát Seč voči obci Seč 

Pozemkové spoločenstvo Urbariát Seč podalo žalobu i voči obci Seč , aby súd určil ,že 

výlučným vlastníkom nehnuteľnosti je žalobca, čiže pozemkové spoločenstvo urbariát Seč. 

Ide o pozemky zapísané na LV č.1359 v prospech obce Seč: 

- parcela reg. C KN č.1905 o výmere 24 835m2, druh pozemku : Trvalé trávnaté porasty 

- parcela reg. C KN č.1906 o výmere 16 321m2, druh pozemku : Lesné pozemky 

 

Starosta obce poveril advokáta na právne zastupovanie k žalobe o určenie vlastníckeho práva 

vo veci Okresného súdu Prievidza.   

 

                                       

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 62/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

                                                           kúpu betónových rúr 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 63/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

                                                                    schvaľuje 

                                              kúpu ochrannej siete na futbalové ihrisko 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 64/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

aby starosta obce začal s prípravou podania na túto výzvu, pripravil projektovú dokumentáciu 

a aktualizoval rozpočet projektu poz. úprav Seč. 

 

 

 

 

Seč 31.08.2022                                                                                                       Anton Vrecko                                                                                                    

                                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 65/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 30.08.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

                   výpoveď zmluvy internet MŠ, obecný úrad a pevnej linky  

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 31.08.2022                                                                                                   starosta obce 



 

 

 


